
داعش در تنگنا

 آخرین آمار 
نام نویسی کاندیداها

رئیس ســتاد انتخابات کشــور اعالم کــرد: مهلت 
قانونــی نــام نویســی داوطلبــان مجلس شــورای 
اســالمی و مجلس خبــرگان تمدید نخواهد شــد.
محمدحسین مقمیی رئیس ســتاد انتخابات کشور 
در حاشــیه بازدیــد خــود از فرمانــداری تهــران در 
جمــع خبرنگاران گفت: در حــوزه انتخابیه تهران و 
شهرستان های تهران، اسالمشهر، ری، شمیرانات 
و پردیــس 565 نفر بــرای دهمیــن دوره انتخابات 

صفحه ۳مجلس شــورای اســالمی  ...

افزایش انتقادات از 
اقدامات سعودی ها در یمن 
ســازمان دیده بان حقوق بشــر روز دوشنبه گزارش 
داد که حمالت هوایی ائتالف به رهبری عربســتان 
سعودی در مناطق مســکونی صنعا، پایتخت یمن، 
جان 6۰ غیرنظامی را در ماه های ســپتامبر و اکتبر 
گرفته اســت. این ســازمان بین المللــی گفت هیچ 
شاهدی دال بر این که در این مناطق اهداف نظامی 
موجود بــوده، نیافته اســت. به گفته این ســازمان 
حقــوق بشــری، در برخــی مناطق نیــز خانه هایی 

صفحه ۴که هــدف قرار گرفته انــد تا  ...

 هزینه 10 دالری تولید 
هر بشکه نفت در ایران

انجمن ســازندگان تجهیزات نفتی میانگین هزینه تولید 
نفت ایران را ۱۰ دالر اعالم کرد و گفت: نفت ایران با وجود 
کاهش قیمت همچنان برای سرمایه گذاری جذاب است.

قیمــت نفت این روزهــا به پایین ترین ســطح خود در ۱۱ 
ســال گذشــته رســیده اســت و حدود 36 دالر برای هر 
بشــکه نفت برنت معامله می شــود در شــرایطی که نفت 
ایران در بازارهــای جهانی حدود 3۱ دالر قیمت دارد، اما 
پیش بینی ها حتی شــرایط بدتــری را در اینده تصویر می 

صفحه ۵کننــد و حتی از نفــت 2۰ دالری ...

چه زمانی بهتر است 
بخوابیم؟

داشــتن عــادات غذایی صحیــح و توجه بــه زمان 
خوابیــدن و اســتراحت بــرای حفظ ســالمت بدن 
مهم اســت تــا بتواند مواد مغــذی را جــذب و مواد 
زائــد را دفــع کند.برای ســالم زیســتن، باید خواب 
راحــت و آرامی داشــته باشــیم. به مــوارد زیر دقت 
کنید تا اهمیت خوابیدن برای شــما روشــن گردد:

ساعت 9 تا ۱۱ شب:  زمانی است برای از بین بردن 
مواد سمی و غیر ضروری که این عملیات توسط آنتی 

صفحه 6اکسیدان ها  ...

 ممنوع التصویر 
به وقت یلدا!

از اواخــر هفته گذشــته بود که خبــری جالب روی 
خروجــی ســایت برنامه 9۰ قرار گرفت و به ســرعت 
در فضای مجازی پخش شــد. این خبــر مربوط به 
مصاحبه عادل فردوسی پور و محمدجواد ظریف وزیر 
امور خارجه کشورمان بود که به همراه تصویری از این 
مصاحبه در گروه ها و کانال های مجازی می چرخید. 
قرار بود این مصاحبه ضبط شــده، دوشــنبه شــب 
گذشته روی آنتن برنامه 9۰ برود اما این اتفاق رخ نداد.

صفحه 7حملــه یــک روزنامــه سیاســی  ...

صفحه ۴

آخرین وضعیت عملیات ضد تروریستی در عراق و سوریه

از افشاگری وزیر تا تکذیب سخنگو
میزان بدهی های دولت از چند سال پیش موضوع بحث و نقد کارشناسان بوده است و طی همه این سالها آمار 
و ارقام متفاوتی در مورد بدهی های دولت در اقتصاد ایران ارائه شده است. بدهی که یکی از مهمترین دالیل 
رکود تورمی در ایران را به آن نسبت میدهند.  پیش از این وزیر اقتصاد با اعالم اینکه برآورد اولیه بدهی دولت 
را 250هزار میلیارد تومان نشان می دهد، گفته بود، تاکنون هیچ دستگاهی نتوانسته برآورد دقیقی از رقم 

صفحه ۵بدهی های دولت داشته باشد، خبرهای دریافتی از دولت نشان می دهد، رقم بدهی دولت  ...
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وزرات اطالعات در بررسی صالحیت ها بی طرف باشدپرواز با بال شهباز

تشدید تفرقه هنر نیست
حسن روحانی رئیس  جمهور امنیت را از نعمت های بزرگ الهی خواند و تاکید کرد که تامین امنیت 

را باید بدون ایجاد فضای امنیتی در جامعه انجام دهیم. روحانی در دیدار امروز خود با مدیران، 
مشاوران و کارکنان وزارت اطالعات همچنین با بیان اینکه رای مردم در سال 92 به شعار مبارزه 
با افراط و خشونت بود، بر لزوم پرهیز از ایجاد تفرقه در کشور تاکید کرد. رئیس جمهور همچنین 
در این سخنان با اشاره به انتخابات های پیش رو وزارت اطالعات را به رعایت بی طرفی کامل 

ملزم خواند. رئیس جمهور در سخان امروز خود ضمن تقدیر از تالش ها و فداکاری  پرسنل 
صفحه ۳صفحه ۲صفحه ۳وزارت اطالعات، امنیت را یکی از نعمت های  ... صفحه 7

سجاد شــهباززاده با دو گلی که در بازی نیمه 
نهایی جام حذفی به ثمر رســاند استقالل را 
بــه فینال جــام حذفی 
رساند. مهاجم جوان 
آبی ها که در لیگ با 
چهار گلی که به ثمر 
رسانده بود استقالل 

را به نه امتیاز در ...

احمدی نژاد در سایه

آیا حرکت زیرپوستی احمدی نژادی ها هدایت شده است؟
صفحه ۲

صفحه ۳

داماد آیت اهلل مهدوی کنی ضمن 
ثبت نــام در انتخابــات مجلس 

شورای اسالمی ...

زیباکالم معتقد اســت صداوسیما 
کامــال تاکید دارد که ســازمانی 

متعلق به گروهی ...

مصطفی معین، وزیر علوم دولت 
اصالحــات بــا تأکید بــر اینکه 
دانشــگاه باید استقاللش را حفظ 

کند، می گوید ...

 اکثریت 
مجلس دهم 

اصولگرا است

صداوسیما متعلق 
به طرفداران 

سعید جلیلی ست

8 سال ممنوع 
الورود بودم
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نامه نگاری با سران ۳ قوه درباره واگذاری آلومینیوم المهدی
رئیس ســازمان بازرسی کل کشور گفت: در فرآیند واگذاری ســهام کنترلی آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال به یک 
شخص حقیقی، نامه ای را به سران قوای سه گانه کشور نوشته و آنها را در جریان ماجرای این واگذاری قرار داده است.
ناصر ســراج گفت:» در مورد واگذاری ســهام شــرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال نامه ای به روسای سه قوه 

نوشته ام. «
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در عین خحال از افشای متن نامه نگاری خود به سران سه قوه به دالیل قانونی صرفه 

نظر کرده و گفته است: » پس از اتمام بررسی ها به موقع در این باره اقدام خواهیم کرد.«
موضوع واگذاری بلوک 77.22 درصدی سهام شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال از سوی سازمان خصوصی سازی طی یکسال اخیر چالش 

اغلب کارشناسان و منتقدان بوده است.
برخــی معتقدند که در جریان برگزاری مزایده اموال مجتمع آلومینوم المهدی و طرح هرمزال آن ارزش گذاری دارائیها در حد و اندازه ای کمتر از آنچه 
باید باشد، انجام شده است. در مقابل برخی دیگر نیز معقدند این واگذاری از اساس مخدوش بوده و باید ابطال و مجدد روی میز فروش گذاشته شود، 

چرا که پس از واگذاری شرکت مجموعه ای از دارایی های جدید در آن کشف شده که قیمت گذاری نشده است.
در این میان عده ای نیز وجود انحصار در این واگذاری و یا حتی برخورداری از رانت های ویژه از سو خریدار را دلیل حیف و میل شدن اموال در واگذاری 

بلوک کنترلی سهام شرکت آلومینوم المهدی می دانند.

صداوسیما متعلق به طرفداران سعید جلیلی ست
زیباکالم معتقد است صداوسیما کامال تاکید دارد که سازمانی متعلق به گروهی خاص از اصولگرایان تندرو است و از آشکار 
شدن این موضوع هم ابایی ندارد. شب گذشته )دوشنبه 30 آذر ماه( همزمان با شب یلدا قرار بود مصاحبه عادل فردوسی پور 
با محمدجواد ظریف از شبکه سوم سیما پخش شود اما این مصاحبه به دلیل عدم موافقت مدیران صداوسیما پخش نشد. 
البته قبل از آغاز برنامه نود غالمعلی حداد عادل آنهم در آستانه انتخابات مجلس و درحالی که وی نیز در شمار کاندیداهای 
این دوره اســت؛ در یک برنامه زنده تلویزیونی حضور پیدا کرد و به صورت زنده سخنرانی کرد و برای مخاطبان شعر خواند.  
صادق زیباکالم )استاد دانشگاه( در گفتگو با خبرنگار ایلنا؛ درباره این رفتار مدیران سازمان اظهار داشت: رفتار صداوسیما 

نشان داد این سازمان متعلق به همه ۸0 میلیون نفر مردم ایران نیست بلکه متعلق به ۴ میلیون نفری است که در زمان انتخابات ریاست جمهوری به سعید 
جلیلی رای داده اند. وی ادامه داد: رفتار صداوسیما پیش از آمدن محمد سرافراز به این سازمان و در زمان ضرغامی نیز همین گونه بود اما تفاوت ضرغامی 
با سرافراز در این اســت که ضرغامی حداقل حفظ ظاهر می کرد. وی با اشاره به اینکه رفتار صداوسیما نشان داده فقط متعلق به جریان اصولگرای تندرو 
است؛ گفت: این سازمان از بودجه عمومی و مالیات مردم اداره می شود اما رفتارش عمال دهن کجی به مالیات دهندگان است. آنها نه تنها این رفتار را زشت 
نمی دانند بلکه با اعتماد به نفس هرچه تمام تر آشکارا نشان می دهند که تصمیمات ما به هیچ فردی مربوط نیست.  وی با تاکید بر اینکه صداوسیما؛ ۹2 درصد 
مردم را نادیده می گیرد؛ گفت: در سازمان صداوسیما نه سیدمحمد خاتمی جایی دارد نه محمدجواد ظریف و نه هیچ استاد دانشگاه مستقل دیگری. فقط و 
فقط همان ۸ درصدی که به سعید جلیلی رای دادند؛ حق دارند. آنها هم آشکارا حق ۹2 درصد مردم را فدای ۸ درصد از طرفداران اصولگرای تندرو می  کنند.

 صدا و سیما 
به افکار عمومی پاسخ دهد

ســخنگوی وزارت امور خارجه اقدام صدا و سیمای 
جمهوری اســالمی در ممانعــت از پخش مصاحبه 
مجــری برنامه ورزشــی ۹0 بــا وزیر امــور خارجه را 
غیرمسئوالنه خواند و خواستار پاسخگویی مسوالن 
سیما به افکار عمومی ملت ایران بابت این اقدام شد.
درحالیکه از روز پنج شــنبه گذشته وب سایت برنامه 
نود خبر و تصویر مصاحبه عادل فردوسی پور با محمد 
جواد ظریف با موضوع دیپلماســی ورزشی را منتشر 
کرد و قرار بود این مصاحبه دوشنبه شب به مناسبت 
شــب یلدا در برنامه ۹0 پخش شود، این مصاحبه که 
بینندگان فراوانی منتظر دیدن آن بودند،پخش نشد.
مجری برنامه ورزشــی ۹0 در ابتــدای این برنامه که 
دوشنبه شب ساعت 23:30 از شبکه سه سیما پخش 
آن آغاز شــد،گفت: 'امشــب قرار بود مصاحبه ما با 
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه پخش شــود که 
مسئوالن سازمان صالح ندیدند امشب این مصاحبه 
پخش بشه و یک عذرخواهی به شــما بدهکاریم. از 
آقای ظریف تشکر و همچنین عذرخواهی می کنیم 
و انشاالله در اولین فرصت بستری فراهم بشه تا این 
گفتگو پخش بشه. مسئوالن شــبکه صالح ندیدند 

مصاحبه ورزشی ما با وزیر خارجه پخش شود'.
'حسین جابر انصاری' سخنگوی وزارت امور خارجه 
که در اولین دیدار رسانه ای خود روز سه شنبه در ایرنا 
حضور یافته بود، در پاســخ به سوال خبرنگار ورزشی 
ایرنا درخصوص پخش نشدن مصاحبه فردوسی پور 
با ظریف با بیان اینکه جزییات این موضوع ارتباطی 
به وزارت امور خارجه ندارد، گفت: آنچه به ما مربوط 
اســت اینکه ماهها مســووالن این برنامه تلویزیونی 
تالش، پیگیری و ســماجت کردنــد، پی در پی زنگ 
زدنــد، آمدند و رفتند تا بتوانند ایــن مصاحبه را انجام 
دهند . جابر انصاری خاطرنشان کرد: هیچگاه یک 
تهیه کننــده و یا یک مجری تلویزیونــی برای انجام 
چنین مصاحبه ای با یــک وزیر مهم دولت،خودش 
اقــدام نمــی کند،منطــق کار این اســت کــه قبال 
هماهنگی را در مجموعه کاری خود انجام می دهند 
و بعد این همه پیگیری و سماجت می کنند، این ها را 

نمی توان فردی تفسیر کرد.
ســخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: بنابر این، 
از دید ما صدا و سیمای جمهوری اسالمی یا در واقع 
ســیمای جمهوری اسالمی بوده که برای انجام این 
مصاحبه در چند ماه گذشــته اصرار و پیگیری پی در 
پی کرده اســت . جابــر انصاری با بیــان اینکه،دکتر 
ظریف تمایلی به انجام این مصاحبه نداشتند،گفت: 
اصرارها و پیگیری های پی در پی دوســتان سیما و 
تهیه کنندگان این برنامه ورزشــی باعث شد که وزیر 
امور خارجه با انجــام این گفت و گو موافقت کند و در 

نهایت مصاحبه انجام شد.
ســخنگوی وزارت امــور خارجه تصریــح کرد: صدا 
و ســیما بخاطــر ایــن برخورد غیــر مســئوالنه باید 
پاســخگوی افــکار عمومی ملــت ایران باشــد و به 

سواالت و ابهامات موجود در این زمینه پاسخ دهد.

احمدی نژاد در سایه
آیا حرکت زیرپوستی احمدی نژادی ها هدایت شده است؟

همین ســه هفته پیش بود که دفتر احمدی نــژاد در اطالعیه ای فعالیت های 
انتخاباتی رئیس جمهور ســابق را تکذیب کرد؛ اما به نظر نمی رسد این تکذیبیه 
شــامل حال یاران احمدی نژاد باشــد. آن ها یک به یک دارنــد برای انتخابات 
مجلس نام نویســی می کنند. از طرفی جبهه یکتا نیز هر از گاهی از ارائه لیست 
انتخاباتــی دم می زند. جبهه ای که اعضایش، وزرا و معاونان دولت های نهم و 
دهم هستند و با این حال تاکید شدیدی دارند که با اینکه به طور مرتب با احمدی 

نژاد جلسه دارند، این جلسات سیاسی و انتخاباتی نیست. 
این موارد منجر به این تحلیل شده است که احمدی نژادی ها خیز بلندی برای 
انتخابات مجلس برداشــته اند، اما در حرکتی آرام و زیرپوستی که هدایت آن با 
رهبری احمدی نژاد اســت. بنا بر این تحلیل احمدی نژاد به علت حساســیتی 
که روی نام او هســت، به ویژه با توجه به نقدهایی که بر عملکرد هشــت ســاله 
سیاســی، اقتصادی و فرهنگی اش وارد است، از بیم عدم اقبال مردمی، فعال 

قصد ندارد »رو« بازی کند.

احمدی نژادی ها بدون احمدی نژاد
اندک اندک جمع یاران احمدی نژاد می رسد. در چند روزی که از شروع ثبت نام 
انتخابات مجلس دهم گذشته است، خبرها نشان از حضور پررنگ وزرا و معاونان 
رئیس جمهور سابق در ستادهای ثبت نام داشته است، اما آن ها جملگی اعالم 

کرده اند که به صورت مستقل وارد شده اند. 
کلیــد حضور احمدی نژادی ها را فاطمه واعظ جــوادی، در صبح روز دوم ثبت 
نام ها زد. او که معاون احمدی نژاد و رییس ســازمان حفاظت از محیط زیست 
در دولت نهــم بود با حضــور در فرمانداری تهران بــرای کاندیداتوری مجلس 
دهم ثبت نام کرد و در هنگام ثبت نام گفت که به صورت مســتقل در انتخابات 

شرکت خواهد کرد.
روز گذشــته نیز فریدون عباسی رئیس ســازمان انرژی اتمی در دوران محمود 
احمدی نژاد با حضور در ســتاد انتخابات شهرســتان شــیراز برای شــرکت در 
انتخابات دهمین دوره مجلس شــورای اســالمی ثبت نام کرد. عباسی بعد از 
ثبت نام در جمع خبرنگاران، گفت: با احســاس تکلیفی که نســبت به جامعه و 
مردم داشــته و دارم اقدام به ثبت نام در ایــن دوره انتخابات مجلس کرده ام. او 
نیز با تاکید بر اینکه به عنوان یک کاندیدای مستقل در انتخابات شرکت خواهد 
کرد، گفــت: در مورد ائتالف با گروه هــا و افراد بعد از طی روند قانونی بررســی 

صالحیت ها اظهارنظر خواهم کرد.
روند ثبت نام دولتمردان احمدی نژاد امروز با حضور وزیران او در ستاد انتخابات 
ادامه یافت.  سیدمحمد حسینی، وزیر ارشاد و محمد عباسی وزیر ورزش امروز به 
همراه هم برای ثبت نام در دهمین دوره انتخابات مجلس به ستاد وزارت کشور 
مراجعه و ثبت نام کردند. وزیر سابق فرهنگ و ارشاد پس از ثبت نام با بیان اینکه 

به عنوان یک اصولگرا در انتخابات شــرکت کرده است و تالش بر این است که 
اصولگرایان لیست واحد بدهند، در پاسخ به اینکه آیا از طیف رئیس دولت سابق 
به انتخابات ورود پیدا کرده یا خیر٬ گفــت: »احمدی نژاد که اصاًل به انتخابات 
مجلس دهــم ورود پیدا نمی کند و اکنون عالوه بر مــن تعداد دیگری از وزرای 
دولت های نهم و دهم جدای از او به انتخابــات می آیند«. او تاکید کرد: »بنده 
به عنوان هیات موســس جبهه گفتمانی یکتا هستم که هیچ رابطه تشکیالتی 

با احمدی نژاد ندارد«.
وزیر دیگری که امروز ثبت نام کرد، محمد حســن طریقت منفرد وزیر بهداشت 
احمــدی نژاد بود. طریقت منفرد پس از ثبت نامــش گفت فعال برای انتخابات 
با هیچ کســی صحبت نکرده است. او همچنین در پاســخ به این سوال که آیا با 
احمدی نژاد مشورت کرده است یا نه، تنها به تایید حضور مستقل خود تایکد نکرد 

و گفت: »نیاز به مشورت نیست و خودم آدم بزرگی هستم«.

چرا احمدی نژاد نامرئی فعالیت می کند؟
فراکسیون رهبروان والیت از طرفداران ایده حرکت نامرئی و زیرپوستی احمدی 
نژاد برای انتخابات مجلس هستند. بهروز نعمتی نائب رییس فراکسیون رهروان 
والیت می گیود: »بنده معتقدم جریان آقای احمدی نژاد برای انتخابات مجلس 
به شــکل نامرئی فعالیت می کند«. جعفرزاده عضــور دیگر رهوران نیز فعالیت 
نامرئی محمود احمدی نژاد را تایید می کند و می گوید: »واقعیت این اســت که 
آقای احمدی نژاد کامال در سایه حرکت می کند و برای اینکه نیروهایش آسیب 
نبیند  و مثل مشایی نشوند به آنها گفته می شود که بگویید ما از احمدی نژاد جدا 
هستیم درحالیکه هیچ کس نمی تواند باورکند کسی که همه چیزش را مدیون 
احمدی نژاد است االن به او پشــت پابزند«. وی تاکید می کند که موضع وزرا و 

نزدیکان احمدی نژاد درباره او قطعا هدایت شده است. 
جعفرزاده همچنین با بیان اینکه احمدی نژاد بســیار بسیار عالقمند به قدرت 
است و اشتهای عجیبی به قدرت دارد، می گوید: »او فکر می کند اگر در قدرت 
نباشد نمی تواند کاری انجام دهد به همین دلیل هم بنده می گویم ادم خطرناکی 
است البته شاید در دلش نیت های سالمی داشته باشد اما در هرصورت او شیفته 
قدرت اســت.بنابراین بنده به هیچ وجه قبول ندارم که احمدی نژاد مدعی شود 

برنامه ای برای انتخابات ندارد«.
جواد جهانگیرزاده، دیگر عضو فراکســیون رهروان والیــت نیز با بیان اینکه ما 
شــاهد فعالیت نیروهای آقای احمدی نژاد در شهرستانها هستیم، می گوید: 
»برخی به ظاهر از ایشــان اعــالم برائت می کنند اما معتقد به مشــی احمدی 
نژاد هســتند«. وی همچنین تاکید دارد که احمدی نژاد به صورت علنی برای 
انتخابات مجلس فعالیت نخواهد کرد، چراکه او به دنبال اهداف بلندتری است 
. جهانگیر زاده تاکید می کند که احمدی نژاد از کرسی های مجلس دهم غفلت 

نمی کند چراکه او به دنبال پایگاهی اســت در مجلس تا فردا بتواند ازاین پایگاه 
استفاده کند البته احمدی نژاد برای اینکه میزان توفیق یا عدم توفیق خودش 

را خیلی آشکار نکند به صورت علنی وارد انتخابات مجلس نمی شود.
اما موضوع تور نامرئی و حرکت تشکیالتی را پیش تر نیز امیر محبیان تئوریسین 
اصولگرایان درباره جریان احمدی نژاد، فارغ از موضوع انتخابات مجلس گفته 
بــود. او در مصاحبه ای تاکید کرده بود: »جریان مهمی که می خواهم در درون 
اردوگاه اصولگرایان از آنها یاد کنم، جریان احمدی نژاد است که با وجود اینکه 
شاید خیلی جدی مورد تحلیل قرار نگیرند، خیلی مهم هستند و خیلی هم زیرکانه 
عمل می کنند. می توانم بگویم که من تشکیالتی ترین و حرفه ای ترین نوع عمل 
را فعال در جریان آقای احمدی نژاد می بینــم. محبیان افزود: یکی از کارهای 
جریان احمدی نژاد این اســت که یک تور خیلی نامرئی را پهن می کند که بتواند 

افراد را جذب خودش کند«.

دولتمردان احمدی نژاد، اصولگرا هستند نه احمدی نژادی
اما برخی از جمله خود احمدی نژادی ها و اعضای جبهه یکتا برای این تحلیل 
ها پاسخ دارند. آن ها می گویند هرکســی که در دولت احمدی نژاد بوده است، 
لزوما احمدی نژادی نیست. برای مثال حجت االسالم محمدرضا میرتاج الدینی 
معاون پارلمانــی احمدی نژاد می گویــد: »این افراد را نمی تــوان به نام طیف 
احمدی نژاد معرفی کرد. این افراد همگی جزئی از جریان غالب اصولگرایی به 
شمار می روند که با توجه به شرایط سیاسی در کابینه محمود احمدی نژاد حضور 
داشــته اند. این عده قبل از اینکه در دولت احمدی نژاد حضور داشته باشند در 
تشکل های اصولگرایی حضور داشــته اند«. به گفته او نکته مهم در این زمینه 
است که این افراد هیچ گاه خود را از اردوگاه اصولگرایی جدا ندانسته و همچنان 
نیز خود را اصولگرا معرفی می کنند. بــه همین دلیل اگر این افراد وارد مجلس 
شوند به عنوان یك اصولگرا در مجلس حضور خواهند داشت و طیف جدیدی را 
به وجود نخواهند آورد. او با بیان این موضوع تاکید می کند که در مجلس آینده 
طیفی به نام محمود احمدی نژاد شکل نخواهد گرفت. آنچه شکل خواهد گرفت 

در چارچوب گفتمان اصولگرایی خواهد بود.
حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش احمدی نژاد نیز که خود عضو جبهه یکتاست 
در این خصوص با تاکید بر اینکه جبهه یکتا با هیچ فردی و شخصی از جمله آقای 
احمدی نژاد، رابطه حزبی و تشکیالتی ندارد، می گوید: »اگر ما آمده ایم و یکتا 
را تشــکیل داده ایم و آقای احمدی نژاد در یکتا نیست، حتمًا تفاوت هایی با هم 
داریم«. بیژن نوباوه عضو جبهه پایداری نیز فعالیت نامرئی جریان احمدی نژاد 
درانتخابــات مجلس دهم را رد می کند. او تاکید می کند: »وقتی برای فعالیت 
انتخاباتی جریان ها و گروهها منع قانونی وجود ندارد منطقی نیست جریان آقای 

احمدی نژاد مخفیانه کار کند؟«

واکنش روزپیگیری روز

کلنگ زنی دو نیروگاه جدید هسته ای طی هفته آینده 
ســخنگوی سازمان انرژی اتمی از کلنگ زنی دو نیروگاه هســته ای که قرار است به طور مشترک توسط ایران و روسیه ساخته شود طی هفته آینده خبر داد. بهروز کمالوندی هم چنین با اشاره به بخشی از سخنان 
رییس ســازمان انرژی اتمی مبنی بر گسترده شدن فعالیت های سازمان انرژی اتمی، گفت: طی چند ماه گذشته دیدارهایی با چند هیات اروپایی داشتیم و تفاهم های در قالب اسناد اجرایی در دست اقدام است 

و این نشاندهنده بر طرف شدن موانع و فراهم شدن زمینه هایی برای همکاری مشترک بعد از برجام است.
بر اساس گزارش رادیو گفت وگو، معاون سازمان انرژی اتمی کشورمان اقدامات صورت گرفته در حوزه مبادله مواد غنی شده با کیک زرد را مثبت ارزیابی کرد و افزود: هم اینک کیک زرد را تحویل گرفته ایم 

و تا نهایی شدن این مبادله برخی اقدامات که مدنظر داریم باید اجرایی شود.
کمالوندی روند پیش روی اقدامات اجرایی برجام را خوب و مثبت خواند و تصریح کرد که ظرف هفته آینده کارها به پایان برسد.

علی اکبر صالحی شنبه هفته جاری نیز از کلنگ زنی نیروگاه های جدید در بوشهر بعد از دستور رییس جمهوری طی دو هفته آینده خبر داده بود.

سیاسی
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تشدید تفرقه هنر نیست
وزرات اطالعات در بررسی صالحیت ها بی طرف باشد

حســن روحانی رئیس  جمهور امنیت را از نعمت های بزرگ الهی خواند و تاکید 
کرد که تامین امنیت را باید بــدون ایجاد فضای امنیتی در جامعه انجام دهیم. 
روحانی در دیدار امروز خود با مدیران، مشــاوران و کارکنــان وزارت اطالعات 
همچنین با بیان اینکه رای مردم در ســال ۹2 به شعار مبارزه با افراط و خشونت 
بود، بر لزوم پرهیز از ایجاد تفرقه در کشــور تاکید کرد. رئیس جمهور همچنین 
در این سخنان با اشــاره به انتخابات های پیش رو وزارت اطالعات را به رعایت 

بی طرفی کامل ملزم خواند.

بدون ایجاد فضای امنیتی، امنیت را تامین کنیم
رئیس جمهور در ســخان امروز خود ضمن تقدیر از تالش ها و فداکاری  پرسنل 
وزارت اطالعــات، امنیت را یکــی از نعمت های بزرگ الهی برشــمرد و گفت: 

تضمین امنیت و آرامش برای کلیه آحاد جامعه وظیفه اصلی دولت است.
وی امنیت، آرامــش، ثبات و انســجام موجود در کشــور را حاصل تالش ها و 
فداکاری های دلســوزان نظام و ســربازان گمنام امام زمان)عج( دانست و بر 
ضرورت حفظ وحدت و حرکت در مسیر آرمان های انقالب اسالمی، تأکید کرد.
رئیس  جمهور با بیــان چگونگی تهدیداتی که می توانــد مخل امنیت در جامعه 
شــود، گفت: وظیفه ما تأمین امنیت با کمترین هزینه است وااّل ایجاد فضای 

امنیتی خود هزینه ساز است.
حجت  االسالم روحانی امنیت امروز ایران را در فضای ناامن منطقه، مثال زدنی 
دانست و با اشاره به وجود تهدیدات فراوان علیه جمهوری اسالمی ایران از سوی 
دشمنان، تالش های انجام شده در راســتای برقراری امنیت در کشور و نقش 
حضور گسترده مردم در مراسم و مناسبت های گوناگون ملی و مذهبی در آرامش 
و امنیت، خاطرنشــان کرد: ما باید قدردان همه کسانی باشیم که برای ایجاد و 

تقویت امنیت و آرامش در کشور فداکاری و تالش می کنند.
وی با تأکید بر اینکه امروز به امنیت و ثبات  ایران اسالمی در دنیا افتخار 

می کنیم و این موضوعی است که بسیاری از سران دیگر کشورها 
در مالقات بــا مقامات ایرانی به آن اذعــان دارند، گفت: 

زمانی بســیاری از کشــورهای غربی و گروهک های 
معاند و دشمن با نظام، مصمم بودند تا ایران 

را ناامن ترین کشــور در منطقه و مرکز 
ناامنی در جهان معرفــی کنند، اما 
امروز ایران اسالمی پرچمدار امنیت 
و مبارزه با تروریسم در منطقه است و 
بسیاری از همان کشورها دست نیاز 

به سوی ایران دراز کرده اند.

تشدید شکاف ها و تفرقه، هنر 
نیست

رئیس جمهــور رأی ملــت ایــران در 
انتخابات سال ۹2 به شعار مبارزه با افراط 

و خشونت را نشان دهنده عالقه و طرفداری 

ملت ایران به راه اعتدال دانســت و خاطرنشــان کرد: افراط هیچ گاه نتوانسته 
شــرایط و نتایج مطلوب فراهم کند و مسیر اعتدال، مسیری است که اسالم به 

آن دستور داده و امام راحل نیز انقالب را در این مسیر هدایت کردند.
حجت االسالم روحانی با بیان هیچ گاه طرفدار افراط نیستیم، اما این به معنای 
آن نیست که قدرتمند نبوده و از حق خود خواهیم گذشت گفت: صلح، امنیت و 
ثبات در شرایطی به وجود می آید که قدرت ایجاد آن در جامعه وجود داشته باشد.
وی با تأکیــد بر ضرورت تالش در مســیر کاهش هرگونه اختالف در کشــور و 
کمک به تقویت انسجام و وحدت میان آحاد ملت ایران ، به سفارشات بنیانگذار 
کبیر انقالب اســالمی و مقام معظم رهبری درباره لزوم حفظ وحدت در کشور 
اشــاره کرد و افزود: وظیفه دولت برقراری امنیت برای همه افرادی اســت که 
در چارچوب قانون اساســی در نظام اســالمی فعالیت و تحت پرچم جمهوری 

اسالمی ایران زندگی می کنند.
رئیس  جمهور وجود هرگونه شــکاف و اختالف در کشــور را مضــر و خطرناک 
توصیف کرد و افزود: تشــدید شــکاف ها و تفرقه در جامعه هنر نیســت و نباید 
بگذاریم عده ای انســجام اجتماعی را خدشــه دار کنند؛ همه باید برای تقویت 
وحدت و انســجام در کشــور تالش کرده و تا آنجا که می توانیم اختالفات را در 

مسیر حفظ وحدت کاهش دهیم.
روحانی با انتقاد از برخی اظهارنظرها که به دنبال ترویج اختالف مسئوالن قوا با 
یکدیگر هســتند، گفت: امروز والیت فقیه به عنوان سقف و خیمه ای در جامعه 
اســت که همه زیر لوای آن قرار داریم و به کوری چشــم همه دشمنان اسالم و 
کسانی که به دنبال ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران هستند، 
امروز همه قوا کنار هم و تحت هدایت رهبر معظم انقالب اســالمی  در مســیر 

شکوفایی و رشد کشور تالش می کنند.
وی خاطرنشــان کرد: برای پایدار نگه داشتن امنیت در جامعه باید تالش کنیم 
تا روز به روز میزان وحدت و انســجام در کشور افزایش یابد. رئیس جمهور 
وحدت، همبســتگی و انســجام در کشــور را بهترین راه برای ایجاد 
امنیت، توصیف کرد و با بیان اینکه به واســطه فداکاری های همه 
نیروهای خدوم انقالب، به ویژه ســربازان گمنام امام زمان)عج( 
گروه های تروریستی نتوانستند امنیت ملی را مخدوش کنند، گفت: 
ما باید این مسیر را با قدرت به پیش ببریم و با همکاری و همفکری و 
انجام اقدامات ارزشمند، امنیت و ثبات را در کشور ارتقا دهیم.

با لغو قطعنامه ها، قدرت خود را به رخ 
جهان کشاندیم

روحانی با اشــاره بــه توافق ایران بــا 1+5 و قرار 
گرفتــن در شــرایط پســابرجام، گفــت: اقدام 
دولت در مذاکره بــا قدرت های بزرگ 
جهان، اقدامی ارزشــمند بود، چرا که 
مذاکره کننــدگان مــا در هیــچ یک از 
مراحل از موضع ضعف سخن نگفتند، 
بلکه با قدرت و منطق مذاکره کردند 

و توانســتیم قدرت سیاســی خود را با لغو قطعنامه های ظالمانــه علیه ایران به 
جهانیان نشان دهیم و در حقیقت قدرت دیپلماتیک ایران کنار اقتدار امنیتی ما 
رشد کرده است. وی با یادآوری اذعان گزارش های سازمان های بین المللی و 
آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر صلح آمیز بودن فعالیت های هســته ای 
ایران، گفت: خوشبختانه مواضع جمهوری اســالمی ایران در همه مناسبات 
سیاســی، همراه با قدرت بوده اســت و همان گونه که در دوران دفاع مقدس با 
قدرت برای احقاق حقوق ملت ایران و مقابله با تجاوز و زیاده خواهی دشمنان به 
میدان رفتیم، در مذاکره و توافق هم قدرتمندانه به دنبال حق خود خواهیم بود.
رئیس  جمهور لغو قطعنامه های بین المللی علیه ایران را به طور یک جا، افتخاری 
برای ملت ایران دانست و اظهار داشت: امروز توافق ایران در مذاکرات هسته ای 
و برجام دشــمنان فراوانــی دارد کــه در رأس آنها رژیم صهیونیســتی و برخی 
افراطیون در آمریکا هستند. اما این نکته بسیار حائز اهمیت است که در اجرای 
برجام چگونه از فضای موجود و رفع موانع در مســیر پیشــرفت کشور، استفاده 
کرده و با ایجاد تحرک در فضای اقتصادی بتوانیم برخی مشــکالت را از پیش 

روی کشور برداریم.
روحانی هرگونه اقدامی را که موجب تفرقه یا توقف و جلوگیری از رشــد و توسعه 
کشــور شــود، خیانت به منافع ملی و از مصادیق نفوذ ذکر کــرد و گفت: برجام 
به معنای رفع موانع است و باید در این فضا حرکت را شتابان کرد و برای دستیابی 
به ترقی و شــکوفایی همه باید تالش کرده و دســت به دست هم دهیم تا خیر و 

برکت آن نصیب ملت ایران شود.

وزارت اطالعات در بررسی صالحیت ها بی طرف باشد
رئیس  جمهور با توجه به در پیش بودن انتخابات دهمین دوره مجلس شــورای 
اسالمی و پنجمین دوره خبرگان رهبری، انتخابات را افتخار جمهوری اسالمی 
ایران در منطقه برشمرد و گفت: جمهوری اسالمی ایران تنها کشوری در منطقه 
است که مردم آن در یک انتخابات آزاد، سالم، گسترده و رقابتی با امنیت فراگیر 

شرکت می کنند.
روحانی با اشــاره به ضرورت برگزاری انتخاباتی شکوهمند با مشارکت گسترده 
مردم بر رعایــت حق الناس در انتخابــات تأکید کرد و افــزود: حق الناس تنها 
به معنای حفظ رأی مردم نیست، بلکه باید کمک کنیم تا همه کسانی که طبق 

قانون صالح هستند، بتوانند درعرصه رقابت حضور پیدا کنند.
وی بــا بیان اینکه وزارت اطالعات به هیچ حزب، جنــاح و گروهی تعلق ندارد، 
خاطرنشــان کرد: امروز امانت  بزرگی در اختیــار وزارت اطالعات قرار دارد که 
باید به خوبی از آن حراست شود؛ نباید نســبت به افراد قضاوت های نادرست و 
خارج از معیار قانون، اعمال شــود و اجازه ندهیم تا عده ای بخواهند براساس 
عالقه مندی های خود به افراد و یا جناحی خــاص، معیارهای قانونی را نقض 

کنند.
وی بــا تذکر اینکــه اطالعات جامعه امانــت نزد وزارت اطالعات اســت و این 
وزارتخانه در بررسی صالحیت ها، باید کاماًل بی طرف و قانونی عمل کند، اظهار 
کرد: امیدواریم با حضور گسترده مردم شاهد برگزاری انتخاباتی قانونی، سالم، 

پرشور و باشکوه در کشور باشیم.

اهانت و توهین به مقدسات ادیان و مذاهب اقلیت ها جرم محسوب شود
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی گفت که پیگیر جرم انگاری »توهین به مقدسات ادیان و مذاهب در اقلیت « است.

حجت االســالم و المسلمین علی یونسی طی سخنانی در نشست شورای هم اندیشــی اقوام و اهل سنت، اظهار کرد: پیگیر این موضوع هستم تا اهانت و توهین به مقدسات ادیان و مذاهب اقلیت ها 
جرم محسوب شود.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری هم اهانت را حرام دانســته اند، گفت: کسی نباید حق داشته باشد به مقدســات ادیان و مذاهب توهین کند. این مساله باید قانونی پیگیری شود و مجازات برای آن 
تعیین کنیم.

یونسی با بیان اینکه تشکیل چنین جلساتی می تواند در مشورت دادن به دولت و نهادهای مذکور کمک شایانی کند، افزود: بناست هر از چندگاهی این جلسات تشکیل و کمیسیون ها به صورت منطقه ای 
تشکیل شود. البته ما هر هفته همفکری مداوم داشته ایم و به آینده چنین نشست هایی نیزامیدوار هستیم.

اصالح طلبان به اجماع رسیده اند
یک عضو مجمع زنــان اصالح طلب گفت: 
اصالح طلبان پس از برگزاری جلسات متعدد، 
هم اکنون با تشکیل شورای عالی به ریاست 
محمدرضا عــارف به اجمــاع موردنظر خود 
رسیده اند و امیدواریم در روزهای باقی مانده 
تا انتخابات این دستاورد حفظ و تقویت شود.   

نادره رضایی با اشاره به صدور نخستین بیانیه شورای عالی اصالح طلبان درباره 
انتخابات مجلس شورای اسالمی، اظهار کرد: اصالح طلبان پس از تشکیل 
شورای هماهنگی و نیز با برگزاری جلسات متعدد هم اکنون با تشکیل شورای 
عالی سیاست گذاری انتخاباتی به ریاست محمدرضا عارف، به اجماع موردنظر 
خود رسیده است و برگزاری اولین نشست میزهای استانی اصالح طلبان نیز 
نشان از انسجام و اتحاد اصالح طلبان دارد و امیدواریم در روزهای باقی مانده 

تا برگزاری انتخابات این اجماع حفظ و تقویت شود.

اکثریت مجلس دهم اصولگرا است
داماد آیت الله مهدوی کنی ضمن ثبت نام در 
انتخابات مجلس شورای اسالمی می گوید 

که اکثریت مجلس آینده اصولگرا است.
ابراهیم انصاریان با حضــور در فرمانداری 
تهــران بــرای کاندیداتــوری در انتخابات 
مجلس شورای اسالمی در جمع خبرنگاران 

گفت: برای شــرکت در انتخابات ابتدا احساس خود فرد مهم است، اینکه 
احســاس کند در مجلس موثر بوده و کارایی داشته باشد و به قانون گذاری و 

نظارت در مجلس کمک کند.
وی ادامه داد: در عین حال این وضعیتی که در کشور به وجود آمده که همه 
در انتخابات شــرکت کنند و احســاس کنند که این کاری که انجام می شود 
برای همه است به لحاظ شرعی تکلیفی محسوب می شود برای کسانی که 

می خواهند در این عرصه کار کنند پس بیایند و در انتخابات شرکت کنند.

8 سال ممنوع الورود بودم
مصطفی معین، وزیر علوم دولت اصالحات 
با تأکید بر اینکه دانشگاه باید استقاللش را 
حفظ کند، می گوید، جناح های سیاسی از 
دانشگاه ســربازگیری می کنند.“مصطفی 
معین” در جمع دانشــجویان دانشگاه تبریز 
گفت: 10 سال وزیر علوم بودم، اما در زمان 

دولت قبلی هشت ســال اجازه ندادند وارد دانشگاه شوم، چنین رفتارهایی 
در تاریخ مشاهده نشده اســت. اکنون از حضور مجدد در دانشگاه ها بسیار 
خرسندم؛ چرا که دانشگاه همچون خانواده من است.وی با اشاره به عدم تأیید 
وزرای علوم پیشنهادی دولت تدبیر و امید توسط مجلس، عنوان کرد: همه 
شاهد هستند که در طول 1.5 سال چه برخوردهایی با چهار، پنج شخصیت 
دانشگاهی با علم، شد. رأی اعتماد ندادند و این چنین جلوی پیشرفت علمی 

کشور گرفته شد. خوشبختانه آن دوره را پشت سر گذاشته ایم.

 آخرین آمار 
نام نویسی کاندیداها

رئیس ستاد انتخابات کشور اعالم کرد: مهلت قانونی 
نام نویســی داوطلبان مجلس شــورای اســالمی و 

مجلس خبرگان تمدید نخواهد شد.
محمدحسین مقمیی رئیس ســتاد انتخابات کشور 
در حاشــیه بازدیــد خــود از فرمانــداری تهــران در 
جمع خبرنــگاران گفت: در حــوزه انتخابیه تهران و 
شهرستان های تهران، اسالمشهر، ری، شمیرانات و 
پردیس 565 نفر برای دهمین دوره انتخابات مجلس 
شورای اســالمی ثبت نام شان نهایی شده است و در 
انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز در استان تهران 

تاکنون ۸6 نفر ثبت نام کرده اند.
وی به تشــریح آمار ثبت نام در کل کشــور پرداخت و 
گفت: تا ظهر امروز ۴3۴ نفر برای انتخابات مجلس 
خبرگان رهبری در انتخابات ثبت نام کردند که ثبت نام 
35۹ نفر از آنها نهایی شــده و 75 نفر از آنان در حال 

ثبت نام هستند.
مقیمی با بیان اینکه از این تعداد 6 نفر خانم و ۴2۸ آقا 
هستند، اضافه کرد: باالترین سن ۹2 سال و کمترین 

سن 23 سال است.
رئیس ســتاد انتخابات کشور در تشــریح آخرین آمار 
انتخابات مجلس شــورای اسالمی در کل کشور نیز 
به 3522 نفر که برای ثبت نام مراجعه کرده اند اشاره و 
خاطرنشان کرد: از این تعداد 3013 نفر ثبت نام شان 

نهایی شده و 50۹ نفر در حال ثبت نام هستند.
وی افــزود: از این تعــداد 25۴ نفــر زن و 2761 نفر 

مرد هستند.
مقیمــی تصریح کــرد: باالترین ســن 7۴ ســال و 
پایین تر سن 30 سال اســت چرا که در حوزه مجلس 
محدودیت سنی داریم و داوطلبین باید بین 30 تا 75 

سال داشته باشند.
رئیس ســتاد انتخابات کشور با اشــاره به اینکه فردا 
آخریــن مهلــت ثبت نام بــرای داوطلبــان مجلس 
خبرگان رهبری است، گفت: از همه کسانی که خود 
را برای ثبت نــام در مجلس خبــرگان رهبری دارای 
آمادگــی می بینند، می خواهیم که ظــرف این دو روز 
برای ثبت نام مراجعه کنند چرا که پنج شــنبه و جمعه 
تنها ثبت نام از داوطلبان مجلس شورای اسالمی به 

عمل خواهد آمد.
مقیمی در پاســخ به این ســؤال که آخرین وضعیت 
نرم افزار انتخابات الکترونیک به چه صورتی اســت، 
گفت:  ما در حال برطرف کردن اشــکاالتی هســتم 
که کارشناسان شورای نگهبان به نرم افزار گرفتند و 
طبق زمان بندی عمل می کنیم و امیدواریم اشکاالت 

رفع شود.
رئیس ســتاد انتخابات کشــور با بیان اینکه کشور ما 
در حوزه نرم افزار توانمند اســت، تصریح کرد: افراد 
توانمندی در کشــور داریم که می توانند در این زمینه 
کمک کننــد و ما مشــکلی در این زمینــه نخواهیم 
داشت. وی در پاســخ به سؤال دیگری مبنی براینکه 
با تخلفات روبه رو شــده اید یا خیر، گفــت: تاکنون با 
تخلفی روبه رو نشده ایم اما از داوطلبان، خبرنگاران و 
مجریان می خواهیم به گونه ای رفتار کنند که تبلیغات 
نشود. مقیمی گفت: کسانی که برای ثبت نام می آیند 
باید همراه خود مدارک الزم را داشــته باشند که اگر 
این مدارک کامل نباشد به آنان تذکر داده می شود تا 

مدارک خود را تکمیل کنند.
رئیس ستاد انتخابات کشور در پاسخ به سؤالی مبنی 
براینکه آیــا زمان انتخابات تمدید می شــود، یا خیر، 
افزود: مهلــت قانونی ثبت نام  تمدید نمی شــود و ما 
تمدید روز نداریم اما در روز جمعه که ثبت نام ها به پایان 
می رسد تا هر ســاعتی داوطلبان مراجعه کنند از آنها 

ثبت نام به عمل می آید.

تدبیروامید نوشت: جمله عجیب احمدی نژاد درباره جایگاه رهبری
شاید مقایسه این اظهارنظر با نظر دکتر روحانی درباره نقش مردم در تعیین مقامات و مسئولین نظام، تفاوت این دو نگاه را مشخص کند؛ 

یکی به معاندان نظام پاس گل داد و دیگری، با متانت، این واقعیت را که همه مسئولین نظام منتخب مردم هستند تشریح کرد.

 نامه نیوز نوشت: استراتژی دلواپسان برای اسفند 9۴
بدین ترتیب می توان گفت آنها برای تخریب روحانی حاضر هستند به هرکسی غیر از او رای بدهند تا جایگاه رئیس دولت یازدهم در نزد 

افکار عمومی تخریب شود تا آنها میوه این کار خود را در خرداد ۹6 بچینند.

 عصرایران نوشت: رضایت »بینندگان عزیز« در شب یلدا
بسیاری با مقایسه حضور حدادعادل و ممانعت از پخش تصاویر جواد ظریف نتیجه گرفته اند که مدیران تلویزیون در ادامه شعار » ما می 

توانیم« دولت مهرورزی قدم برمی دارند. یعنی برخالف آنچه که هدف خود را » جلب رضایت بینندگان عزیز« عنوان می کنند.

 دانا نوشت: حمایت رسانه های اپوزیسیون از هاشمی با هجمه علیه آملی الریجانی
صحبت های صریح دیروز رئیس محترم قوه قضاییه آشکارا در نقد اظهارات حاشیه سازی بود که این روزها فضای رسانه را آلوده خودکرده و 

درصدد تسری به فضای عمومی می باشد.

 جهان نیوز نوشت: نفوذ بهائیان تا قلب رئیس دولت اصالحات
گره خوردن زلف بخشی از اصالح طلبان و تجدیدنظرطلبان به زلف بهاییان به دوران دولت اصالحات برمی گردد، ولی این روند در ماه 

های نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری دهم و فتنه ۸۸ تشدید شد و عمال به یک ائتالف و در ادامه به اتحاد رسیدند.

عکس روزسایت نگار

حجت االسالم 
والمسلمین علوی وزیر، 
مدیران، مشاوران و 
کارکنان وزارت اطالعات 
روز سه شنبه با حجت 
االسالم والمسلمین 
حسن روحانی رئیس 
جمهوری اسالمی ایران 
دیدار کردند

خبرنامه
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رصدخانه

داعش در تنگنا 
آخرین وضعیت عملیات ضد تروریستی در عراق و سوریه

عملیــات آزادســازی شــهر رمــادی در اســتان انبــار عــراق از دســت 
تروریست های داعش، ظهر امروز آغاز شــد. عملیاتی که از مدتی پیش، 
برنامه ریزی ها برای آن آغاز شــده بود و انتظار می رود در صورت موفقیت 
آمیز بودن، بتواند ضربه ای قابل توجه بر داعش وارد کند. ساعاتی پس از 
آغاز این عملیات، منابع عراقی از جدی بودن پیشــروی های حاصل شده 
علیه داعش و آزادی قریب الوقوع این شهر خبر دادند. این در حالی است 
که پیشتر گفته شده بود تروریست های داعش برای باال بردن هزینه طرف 
مقابل، اقدام به گروگان گرفتن اهالی رمادی و استفاده از آن ها به عنوان 
سپر انسانی کرده است. همزمان با این روند، در سوریه نیز ارتش این کشور 

توانسته به پیروزی هایی در مقابل تروریست ها دست پیدا کند. 
حوالی ظهر امروز، صباح النعمانی، سخنگوی واحدهای مبارزه با تروریسم 
عــراق در گفت و گو با »رویترز« تأیید کرده که نیروهای نظامی این کشــور 
عملیات آزادســازی رمادی، مرکز استان انبار را از دست تروریست ها آغاز 
کرده اند. پیش از وی، صبح امروز نیز خالــد العبیدی، وزیر دفاع عراق، با 
اشاره به این که 23 درصد از مجموع ۴0 درصد اراضی تحت اشغال داعش 
در اســتان االنبار آزاد شده است، اعالم کرد شهر رمادی در آستانه آزادی 
اســت و فقط 17 درصد آن در اشــغال داعشــی ها قرار دارد. استیو وارن، 
سخنگوی نیروهای ائتالف بین المللی تحت فرماندهی آمریکا نیز در این 
زمینه گفــت: »ارتش عراق با همکاری پلیس، رمادی را آزاد خواهد کرد و 
هیچ ســرباز آمریکایی در میان آنان وجود ندارد و ائتالف بین المللی فقط 

عملیات هوایی انجام می دهد«. 
از ســوی دیگــر، در شــرایطی کــه ارتش عــراق پیــش از این بــا پخش 
اعالمیه هایی در رمادی، از ساکنان این شهر خواسته بود طی 72 ساعت 
شهر را ترک کرده و به مکانی امن پناه ببرند، جدیدترین گزارش ها حاکی از 
آن است که تروریست های داعش مانع از خروج غیرنظامیان شده و از آن ها 
به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند.  ناصر نوری، سخنگوی وزارت دفاع 
عراق در این زمینه اظهار داشته: »اطالعاتی از داخل شهر رمادی وجود 
دارد مبنی بر اینکه داعش، جلوی خروج خانواده ها را از شهر می گیرد. آن ها 

قصد دارند از این افراد به عنوان سپر انسانی استفاده کنند«. این در حالی 
است که بر اساس تخمین های اطالعاتی، تعداد نیروهای داعش در مرکز 
رمادی، بین 250 تا 300 نفر اســت. با این وجود، نگرانی از آن اســت که 
درگیری در مناطق شهری، به بروز تلفات در میان غیرنظامیان منجر شود 
و درخواست خروج مردم از شهر به همین دلیل مطرح شده است. داعش 

از ماه مه گذشته تاکنون رمادی را در تصرف خود داشته است.
در ادامه این عملیات، حوالی غروب امروز اعالم شد که عملیات آزادسازی 
رمادی احتمااًل ظرف چند ساعت با موفقیت به انجام خواهد رسید. شبکه 
خبــری »المیادین« در این زمینه گــزارش داد نیروهای امنیتی و مردمی 
عراق به دو کیلومتری مرکز شهر رمادی رســیده اند و این شهر احتمااًل تا 
ساعات آینده آزاد خواهد شد. خبرنگار این شبکه در عراق افزود نیروهای 

امنیتی و مردمی وارد محور انبارها در رمادی پس از محله البکر شــده اند. 
به گفته وی، نیروهــای عراقی عملیات هلی برن را انجــام می دهند و بر 
عنصر غافلگیری در عملیات آزادســازی الرمادی تکیه می کنند. پیش از 
این، سخنگوی دســتگاه مبارزه با تروریســم عراق گفته بود که نیروهای 
این دســتگاه از رود فرات عبور کرده و بعد از عبور این رود در چندین محور 
رمادی مستقر شدند. وی افزود که هم اکنون درگیری های شدیدی بین 
نیروهای عراقی و تروریست های داعش در محله ارامل و البکر در جریان 
اســت. النعمانی با بیان اینکه این عملیات برق آسا بود و در پی آن تعدادی 
از تروریســت های داعشــی به مزارع مجاور گریختند، گفت که نیروهای 
عراقی در حال پیشروی به سمت ساختمان های دولتی و در راه پاکسازی 

همه محله ها از عناصر داعش هستند. 

همزمــان با این رونــد، در ســوریه نیز عملیات مبــارزه با تروریســت ها با 
موفقیت هایی همراه بوده است. بر اســاس گزارش ها، ارتش سوریه پس 
از به دســت گرفتن کنترل روستای الخالدیه، واقع در شمال شرق شهرک 
مهم خان طومان در اســتان حلب، موفق شــد به بزرگراه حلب- دمشق 
برسد. خبرگزاری »اســپوتنیک« گزارش داد که نیروهای سوری به طور 
کامل این بزگــراه را در برابر تروریســت هایی که از ریــف  جنوبی حلب در 
حال فرار بودند، بستند. یک منبع میدانی حاضر در حلب نیز گزارش داد، 
نیروهای پیاده نظام ارتش ســوریه پس از به دســت گیری کنترل روستای 
»الخالدیه« واقع در شــمال شرق شــهرک مهم »خان طومان« توانستند 
به این بزرگراه برســند. به گزارش این منبع، این پیشــروی بسیار مهم، راه 
اصلی کمک رســانی به تروریست ها را در الزربه« و خان العسل قطع کرده 
است؛ زیرا ورود به این مناطق، در حال حاضر مهمترین مسئله برای ارتش 
سوریه اســت. در همین راستا، ارتش ســوریه و نیروهای مقاومت پس از 
آنکه کنترل ارتفاعات معراته مشرف بر شهرک معراته را در دست گرفتند، 
شامگاه دوشنبه موفق شدند به طور کامل بر این شهرک تسلط یابند. معراته 
در شــرق شــهرک خان طومان در ریف جنوبی حلب است که روز گذشته 
تحت کنترل ارتش درآمد. منابع میدانی نیز اعالم کرده بودند که پیشروی 
ارتش و نیروهای مقاومت به سمت شهرک ادامه دارد و هدف، آزادسازی 

این شهرک در اسرع وقت است.
این در حالی اســت که به طور همزمان، رونــد تالش های دیپلماتیک در 
موضوع سوریه نیز در جریان است. در این راستا، یک مقام سازمان ملل از 
برگزاری مذاکرات درباره سوریه در مقر این سازمان در ژنو در آینده نزدیک 
خبر داد. ســخنگوی ســازمان ملل امروز اعالم کرد دور بعدی مذاکرات 
درباره ســوریه، اوایل ســال آتی میالدی در مقر این سازمان در ژنو برگزار 
خواهد شد. رهیل لبالنک، سخنگوی سازمان ملل به خبرگزاری فرانسه 
گفت: »مذاکرات در ژنو برگزار خواهد شــد؛ اما زمان دقیق آن مشخص 
نشده اســت«. با این حال، بســیاری از گروه های حاضر در این مذاکرات 
اعالم کرده اند که زمان آغاز گفت و گوها احتمااًل در ماه ژانویه خواهد بود.

افزایش انتقادات بین المللی از اقدامات سعودی ها در یمن 
سازمان دیده بان حقوق بشر روز دوشنبه گزارش داد که حمالت هوایی ائتالف به رهبری عربستان سعودی در مناطق مسکونی صنعا، پایتخت یمن، جان 60 غیرنظامی را در ماه های سپتامبر و اکتبر گرفته است. این سازمان بین المللی 
گفت هیچ شــاهدی دال بر این که در این مناطق اهداف نظامی موجود بوده، نیافته اســت. به گفته این ســازمان حقوق بشــری، در برخی مناطق نیز خانه هایی که هدف قرار گرفته اند تا 200 متر از اهداف نظامی احتمالی دور بوده اند. جو 
استورک، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان دیده بان حقوق بشر نیز از نبود رسیدگی نسبت به کشته شدن غیرنظامیان از سوی نیروهای ائتالف انتقاد کرد. وی گفت: »چند غیرنظامی باید در حمالت هوایی غیرقانونی در 
یمن کشته شوند تا ائتالف و آمریکا تصمیم بگیرند بررسی کنند چه چیزی اتفاق افتاده و چه کسی مسئول آن بوده است«؟ در همین حال روز دوشنبه شش فرد که متهم به تجهیز جنبش انصارالله شده اند، در امارات متحده عربی محاکمه 
شدند. این نخستین باری است که افرادی به اتهام همکاری با حوثی ها در امارات محاکمه می شوند. به گزارش رویترز و به نقل از آژانس خبری امارات، دادستان عمومی امارات اعالم کرده این افراد متهم به فراهم آوردن تجهیزات ارتباطی 
برای حوثی ها هســتند. درگیری ها در یمن در حالی ادامه دارد که آخرین دور از توافق آتش بس که ســازمان ملل متحد از آن حمایت می کند نیز با شکست مواجه شده است. دولت یمن و شورشیان مسلح حوثی یک هفته پیش از این توافق 

کرده بودند که در خالل یک هفته مذاکرات در سوئیس، آتش بس را رعایت کنند. قرار است مذاکرات صلح بار دیگر چهاردهم ژانویه از سرگرفته شود.

زنی در حال جستجوی نام اعضای خانواده خود که قرار بوده در بین مسافران قایق 
واژگون شده در جزیره سوالوسی در اندونزی باشند.

رانش زمین در استان گوانگ دونگ 
چین 22 ساختمان و یک پارک صنعتی 

را مدفون ساخت.

اعالم غیرعادالنه بودن محاکمه یک افسر پلیس متهم به قتل یک نوجوان سیاه پوست در مریلند آمریکا، موجب برپایی 
تظاهرات اعتراضی در بالتیمور شد.

مراسم تشییع پیکر سمیر القنطار 
که در حمله هوایی در سوریه به 
شهادت رسیده است.

  اعزام نیروهای ویژه انگلیس 
به افغانستان

وزارت دفاع انگلیس اعالم کرد یک گروه از پرسنل نظامی این 
کشور را به استان هلمند افغانستان اعزام کرد. بنا بر اعالم این 
وزارتخانه، اعزام این نیروها به افغانستان به دلیل تهدید طالبان 
است. تروریست های طالبان 65 درصد از استان هلمند را تحت 
کنترل درآوردنــد و وزارت دفاع انگلیس گفته بــا اعزام نیروی 
نظامی، هدف کمک به نیروهای محلی در افغانستان را دارد و 
نظامیان انگلیســی به طور مستقیم با طالبان مبارزه نمی کنند. 
پیش از این 100 نیروی نظامی انگلیســی در درگیری های این 

شهر کشته شده بودند. 

 واکنش صهیونیست ها 
به سخنرانی نصرالله

رسانه های صهیونیستی با اعالم اینکه سخنرانی دیشب دبیرکل 
حزب الله لبنان تهدید آمیز بود، روی سخنان وی درباره انتقام از 
اسرائیل بابت ترور سمیر قنطار تمرکز کردند. رسانه های اسرائیلی 
بیشتر بر روی این ســخن دبیرکل حزب الله لبنان که گفت حق 
پاسخ به ترور ســمیر قنطار در زمان و مکان مناسب را برای خود 
محفوظ می دانیم، متمرکز شدند. در این میان، وزیر جنگ رژیم 
صهیونیستی اظهار داشت: »ما توانایی اطالعاتی و نظامی برای 
رسیدن به دشمنانمان را داریم و وضعیت امنیتی، اسرائیل را ملزم 

به داشتن قدرت دفاعی و تهاجمی درجه یک می کند«.

  یونان، کشور فلسطین را 
به رسمیت شناخت

اکثریت قاطع نمایندگان پارلمان یونان به طرح به رسمیت شناختن 
دولت فلسطین رأی مثبت دادند.کمیته امور خارجی پارلمان یونان 
هفته گذشــته با اجماع، به رسمیت شــناختن دولت فلسطین را 
تصویب کرد و از اعضای پارلمان نیز خواست همین تصمیم را تأیید 
کند. پیش از یونان، سوئد و بعد ایتالیا، دولت فلسطین را به رسمیت 
شناخته بودند. الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان پس از دیدار 
با محمود عباس، رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین گفته بود: 
»زمانی که محمود عباس در آتن به ســر می برد، پارلمان یونان با 
رأی قاطع به رسمیت شناختن فلسطین را تصویب خواهد کرد«. 

  گروه های معارض سوری، 
همفکر داعش هستند

یش تر گروه های معارض ســوری با داعش هم فکر هســتند. 
مرکز »مذهــب وژئوپولتیک« لندن اعالم کــرده بیش از نیمی 
ازشورشــیان مخالــف بشــار اســد، رئیس جمهور، ســوریه با 
دیدگاه های داعش همفکر هســتند. این اندیشــکده برجسته 
می گوید اگر داعش شکســت داده شــود، دســتکم 65 هزار 
پیکارجوی »جهادی« می توانند این خالء را پر کنند. تالش ها 
برای نابودی داعش درسوریه وعراق به تهدید ناشی از گروه های 
افراطــی درجهان پایان نمی دهــد، زیرا دیدگاه هــای افراطی 
داعش در میان تمام جناح های شورشی سوریه مشترک است. 

بین الملل
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از افشاگری وزیر تا تکذیب سخنگو
بحث پیرامون بدهی ۵۴0 هزار میلیاردی دولت

میزان بدهی های دولت از چند سال پیش موضوع بحث و 
نقد کارشناسان بوده است و طی همه این سالها آمار و ارقام 
متفاوتی در مورد بدهی هــای دولت در اقتصاد ایران ارائه 
شده است. بدهی که یکی از مهمترین دالیل رکود تورمی 

در ایران را به آن نسبت میدهند. 
پیش از ایــن وزیر اقتصاد با اعالم اینکه برآورد اولیه بدهی 
دولت را 250هــزار میلیارد تومان نشــان می دهد، گفته 
بود، تاکنون هیچ دستگاهی نتوانسته برآورد دقیقی از رقم 
بدهی های دولت داشته باشد، خبرهای دریافتی از دولت 
نشان می دهد، رقم بدهی دولت 3۸0هزار میلیارد تومان 
شده است. این در حالی است که عباس آخوندی وزیر راه 
و شهرسازی پیشــتر در اولین اعالم رسمی، بدهی دولت 
را 100 میلیــارد دالر اعالم کرده بود.  بنا بر این گزارش، از 
میزان بدهی های دولت، بیش از 100هزار میلیارد تومان 
تنها مربوط به بدهی های دولت به بانک ها اســت، این در 
حالی است که رقم بدهی دولت به پیمانکاران هم بیش از 
۹0هزار میلیارد تومان اعالم شده است. عباس آخوندی 
در آبان ماه امسال اما سمًا بدهی دولت را 300 هزار میلیارد 
تومان اعالم کرد و گفــت: بانک ها هم 100 هزار میلیارد 
تومان دارایی ســّمی دارند که نظام بانکی را دچار مشکل 

جدی کرده است.
 در عین حــال محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیســیون 
اقتصادی مجلس شــورای اســالمی نیز خبر داد، دولت 

۹0هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار 
است. این در حالی اســت که مدیرعامل شرکت ملی نفت 
ایران در نشســت خبری اردیبهشــت ســال جــاری، رقم 
بدهی های شرکت ملی نفت ایران را حدود 50 میلیارد دالر 
دانست و گفت، بدهی 162هزار میلیارد تومانی این شرکت 

را دچار بحران مالی کرده است.
صرف نظر از میزان رقم این بدهی ها آنچه این روزها ســر 
و صدای زیادی بر پا کرده اســت، بحث پیرامون توانایی 
دولت و برنامه هــای روحانی برای حل معضل این بدهی 

ها است.
اما امروز وزیر اقتصاد، علی طیب نیا پرده ای دیگر از نمایش 
بدهی های دولت را رو کرده است. علی طیب نیا در گفت وگو 
با خبرگزاری فــارس، در مورد بدهی دولت که بر اســاس 
قانون رفع موانع تولید باید توســط این وزارتخانه احصا و به 
هیأت وزیران گزارش شود، اظهار داشت:  مجموع بدهی 
دولت و شرکت های دولتی 3۸0 هزار میلیارد تومان بدون 
احتســاب برخی موارد بوده اســت. وزیر امور اقتصادی و 
داریــی افزود: 55 میلیــارد دالر بدهی شــرکت ملی نفت 
اســت که معادل 160 هزار میلیارد تومان به این بدهی ها 

افزوده می شود. 
بر این اساس میتاون گفت که مجموعه بدهی های دولت 
چیری برابر با 5۴0 هزار میلیارد تومان است. رقمی سرسام 
آور که البته منجر به آن شده است تا سخنگوبی دولت مانند 

همیشــه نقش اصلی خود که تکذیب اینگونه موارد است 
را مجددا پیاده کند.

محمدباقر نوبخت در نشست خبری امروز خود در پاسخ به 
سؤال خبرنگار فارس که آیا بدهی 5۴0 هزار میلیارد تومانی 
دولت که وزیر اقتصاد اعالم کرده اســت را تأیید می کنید 
یا خیر، گفت: برای اولین بار اســت که ایــن رقم بدهی را 

می شنوم و فکر نمی کنم بدهی دولت اینقدر باشد.
وی با بیــان اینکه دولــت تمهیدات ویژه ای را نســبت به 
پرداخت بدهی های خود در نظر گرفته اســت، افزود: در 
بودجه سال آینده کشور 5 هزار و 100 میلیارد تومان نسبت 

به پرداخت بدهی کارمندان دولت پیش بینی کردیم.
ســخنگوی دولت تصریح کرد: این بدهی هــا فقط برای 
یکی، دو سال گذشــته نیست و بســیاری از این بدهی ها 
به دولت تحمیل می شــود و ما شاهد تعدادی از مصوباتی 
هستیم که اجرا نشــدن آنها بار مالی به دولت وارد کرده و 
سال به سال این منابع افزوده می شود،  البته بدهی ها باید 
تعریف شــود. بدهی دولت یا شــرکت های دولتی تعاریف 
جداگانه ای دارد. به طور مثال بدهی به پیمانکاران، بانک 
مرکزی، بنگاهداران، همگی تعاریف متفاوتی دارند و همه 

این موارد صرفًا بدهی دولت نیست.
ســخنگوی دولت گفت: در همین میان نیز اگر شــرکت 
توانیر یا شــرکت آب و فاضالب شهری به پیمانکاران خود 
بدهی داشته باشد، بدهی دولت تلقی نمی شود. نوبخت با 

تأکید بر اینکه بنده از آقای طیب نیا وزیر اقتصاد می خواهم 
که بدهی های دولت را پس از نهایی شدن به تفصیل ارائه 
کنند، گفت: دولت از آنجایی که اهتمام ویژه ای نسبت به 
اصالح نظام بانکی دارد، پیش بینی می شود از این طریق 
بتوانیم ساالنه بخشــی از بدهی ها را به بانک ها پرداخت 
کنیم و همچنین با استفاده از ابزارهای مختلف هم چون 

اوراق اسالمی و.. بدهی ها را تقلیل دهیم
نوبخــت اضافه کــرد: البته بخشــی از ایــن بدهی ها از 
گذشــته ایجاد شــده که نمی توانیم بگوییم بدهی دولت 
قبل را ما قبول نداریــم. در این میان نیز ۴5 هزار میلیارد 
تومان بابت مســکن مهــر، از بانک مرکزی گرفته شــد 
و پایــه پولی باال رفــت، البته ما موظفیم ایــن بدهی ها را 
بازپرداخــت کنیم. وی تأکیــد کرد: دولت و مــا وظیفه 
داریم تمام بدهی ها را بازپرداخت کنیم و دولت مســئول 

پرداخت بدهی هاست.
این ســخنان نوبخت در حالی اســت که پیــش از این نیز 
بارهــا در مورد اقدامــات آتی دولت بــرای پرداخت بدهی 
های خــود به ویژه به پیمانکاران از ســوی مقامات دولتی 
ســخنانی پراکنده شنیده شــده بود. مضووع بدهی های 
دولت با این افشــاگری اخیر از سوی علی طیب نیا نشان 
میدهد که چالش های پیش پای دولت فراتر از عدد و رقم 
اســت و حاکی از نوعی سردرگمی میان تیم دولت در مورد 

این بدهی ها و آنچه باید در مورد آنها صورت گیرد است. 

نفت اوپک 30 دالری شد
و  تولیــد  کشــورهای  ســازمان 
صادرکننده نفت، اوپک، در آخرین 
به روز رسانی سایت خود اعالم کرد: 
هر بشکه ســبد نفتی این سازمان، 
دوشــنبه 30 آذر ماه، با ۸۹ ســنت 
کاهش نسبت به روز جمعه، 30.7۴ 
دالر در هر بشکه فروخته شد. به این 

ترتیب، نفت اوپک بار دیگر رکورد کمترین قیمت خود 
در سال 2015 را شکست. پیش از این قیمت این نوع 
نفت به 31.63 دالر کمترین قیمت سقوط کرده بود. 
بر اساس آخرین به روز رسانی سایت اوپک، سبد نفتی 
این کارتل نفتی 7.3۴ دالر از ارزش خود را در مقایسه 
با ۴ دسامبر زمانی که صد و هشتاد و ششمین نشست 
اوپک برگزار شد، از دست داده است. سبد نفتی اوپک 
در آن روز 3۸.0۸ دالر معامله شده بود. روند کاهشی 
سبد نفتی اوپک در نخستین روز کاری بازارهای جهانی 

پس از نشست اوپک یعنی دوشنبه 
16 آذر ماه شــدت گرفت و این نوع 
نفــت وارد کانال 36 دالری شــد، تا 
امروز که این شاخص نفتی پیوسته 
وارد کانال قیمتی جدیدی می شود. 
قیمت جهانی نفت و به تبع آن نفت 
اوپک به علت فزونی عرضه در بازار 
و عدم وجود تقاضای مناسب با این حجم عرضه از سال 
گذشــته تاکنون به شــدت کاهش یافته است. آژانس 
بین المللــی انرژی نیز هشــدار داده اســت که فزونی 
عرضه جهانی نفت در سال آینده می تواند بدتر شود؛ این 
پیش بینی سقوط آزاد قیمت نفت در بازارهای جهانی را 
رقم زد. به گفته تحلیلگران، تقویت ارزش دالر به دنبال 
افزایش نرخ بهره آمریکا در هفته گذشــته که مصرف 
نفت را گران تر می ســازد، به همراه افزایش دکل های 

نفتی آمریکا بر قیمت نفت تاثیر گذاشته است.

مهر تایید صندوق بین المللی پول بر رکود ایران
صندوق بین المللی پول در گزارشی 
از اقتصــاد ایــران کــه در چارچوب 
مشــاورت اصل ۴ نوشته شده است 
اعالم کرد: افت شدید قیمت نفت، 
ترازنامــه هــای محــدود بانکی و 
شــرکتی و به تعویق افتادن مصرف 
و تصمیمــات ســرمایه گــذاری در 

آستانه لغو تحریم ها باعث کاهش شدید فعالیت های 
اقتصادی در ایران از سه ماهه چهارم 201۴/2015 
شــده اند.   این نهاد بین المللی پیش بینی کرده است 
رشد اقتصادی ایران از 3 درصد در سال 201۴/2015 
به 0.5 تا منفی 0.5 درصد در ســال 2015/2016 
برسد. بر اساس این گزارش تورم 12 ماهه در ماه های 
اخیر به حدود 10 درصد رســیده است که عمدتا تحت 
تاثیر کاهش تورم مواد غذایی بوده اســت. پیش بینی 
شده اســت تا پایان امســال تورم نزدیک به 1۴ درصد 

باقــی بماند. این گــزارش در ادامه 
نوشته اســت: با توجه به برداشتن 
تحریم ها چشم انداز اقتصاد ایران 
برای ســال 2016/2017 روشن 
تر اســت. افزایش تولید نفت ایران 
و کاهــش هزینه تجارت و مبادالت 
مالــی به همراه دسترســی ایران به 
دارایی های ارزی باعث می شوند تولید ناخالص داخلی 
این کشــور در ســال آینده با رشــد ۴ تا 5.5 درصدی 

مواجه شود.
بر اساس این گزارش شتاب رشــد اقتصادی در سال 
آینده تــا حد زیادی بــه میزان توزیع درآمــد حاصل از 
افزایش تولید نفت به سایر بخش های اقتصاد بستگی 
دارد. افزایش درآمد نفتی و بهتر شــدن شرایط تجارت 
به همراه دسترسی به دارایی های خارجی فشارها برای 

افزایش نرخ پول ملی را پدید می آورد.

 هزینه 10 دالری تولید 
هر بشکه نفت در ایران

انجمن ســازندگان تجهیزات نفتی میانگین هزینه 
تولید نفت ایران را 10 دالر اعالم کرد و گفت: نفت 
ایران با وجود کاهش قیمت همچنان برای سرمایه 

گذاری جذاب است.
قیمت نفت این روزها به پایین ترین ســطح خود در 
11 سال گذشته رسیده است و حدود 36 دالر برای 
هر بشــکه نفت برنت معامله می شــود در شرایطی 
که نفــت ایران در بازارهای جهانــی حدود 31 دالر 
قیمت دارد، اما پیش بینی ها حتی شرایط بدتری را 
در اینده تصویر می کننــد و حتی از نفت 20 دالری 
صحبت به میان اســت، حاال با این شــرایط سوالی 
این است که ایا همچنان شرکت های نفتی خارجی 
حاضر به ســرمایه گذاری در نفت ایران هســتند؟ و 
ایا همچنان ســرمایه گذاری در این بخش جذابیت 

های الزم را دارد؟
»رضا پدیدار« رئیس انجمن ســازندگان تجهیزات 
نفتی معتقد اســت که ســقوط قیمت نفت مقطعی 
اســت. او می گویــد باوجود این که شــاهد کاهش 
شــدید قیمت نقت هســتیم امــا ســرمایه گذاری 
شــرکت های خارجی در حوزه نفت ایران همچنان 
توجیح پذیر اســت زیرا به صــورت میانگین قیمت 
تمام شــده اســتخراج نفــت در ایران کمتــر از 10 
دالر و پاییــن تــر از بســیاری از کشــورهای نفتــی 
از جملــه کشــورهایی ماننــد نــروژ، اســکاتلند و 
 کشورهای دیگر حوزه دریای شمال باالی 30 دالر 

است.
او همچنیــن می گــوی بــا کاهش بیشــتر قیمت 
نفت برخی از کشــورهای عضــو و غیرعضو اوپک 
از بــازار تولید نفت حذف خواهند شــد بــرای نمونه 
در آمریــکا باتوجه به بــاال رفتن قیمــت تولید 1۴0 
دکل نفتــی شــل تعطیــل شــده اســت و در کانادا 
نیــز بــرای ۸0 دکل همین اتفاق افتاده اســت ولی 
بــرای نفــت ایران ایــن خطر وجــود نــدارد و نفت 
ایــران همچنــان بــرای ســرمایه گــذاران جذاب 
 اســت زیــرا قیمــت تولید نفت در کشــورما بســیار 

پایین است.
پدیدار در ادامه کاهش قیمت نفت را نه یک روند بلند 
مدت که مقطعی و کوتاه مدت می داند و معتقد است 
این روند حداکثر تا دو ســال آینده در بدبینامه ترین 
شرایط ادامه خواهد داشت، پیدار می گوید:» رشد 
جمعیت در جهان و افزایش مصرف ســوخت های 
فسیلی و رشــد اقتصادی کشــورها نشان می دهد 
که بــه صورت کلی جهــان نیازمند انرژی اســت و 
همین باعث می شــود که شــرایط قیمت به همین 

صورت نباشد.«
او با بیان اینکه معتقد اســت سیاســت به بازار نفت 
وارد شــده و » نفت سیاست زده« شده، می گوید:» 
شــرایط به وجود آمده موجب شده که در نهادهای 
تصمیم گیری مثــل اوپک و جامعــه جهانی نوعی 
انفعال صــورت گیــرد از این جهت کــه هم اکنون 
سهم خواهی کشــورهای تاثیرگذار در این زمینه به 

نوعی افزایش یافته است.«
رئیس انجمن ســازندگان تجهیزات نفتی می گوید 
بازار نفت حداکثر تا ٢ ســال آینده بــا این التهابات و 
چالش کاهش قیمت رو به روست و بعد از آن به یک 

ثبات نسبی خواهد رسید.

رصدخانه

پیشنهاد وزیر برای افزایش وام مسکن در بودجه 9۵
در پیشــنهادی که آخوندی 
وزیــر راه و شهرســازی در 
قالب الیحه بودجه ۹5 ارائه 
کرده است تاکید شده است: 
در الیحه بودجه سال آینده 
پیشنهاد افزایش وام مناسب 
جهت تقویت تقاضا و عرضه 

را ارائــه کرده ایم بــه نحوی که باعــت تقویت 
ورونق بازار مســکن در سال ۹5 شود. آخوندی 
معتقد است:برای رونق زایی در بخش مسکن 
بایســتی به ســمت روش های آســان حرکت 
کنیــم و در این زمینه بایســتی اذعــان کنیم 
که خانه دار شــدن اقشار متوســط اجتماعی و 

دهک های میانی جامعه از 
جمله اهداف مشترک وزارت 
راه و شهرســازی به شــمار 
می آیــد. وی گفتــه: با این 
هدف گذاری امکان ایجاد 
رونــق در صنعت مســکن 
و ســاختمان نیــز افزایش 
خواهــد یافت و برای این مــدل از ایجاد زمینه 
های حمایتی از جمله تســهیالت ســاخت و 
خرید مسکن در شهرهای میانه یعنی با جمعیت 
یکصد هزار تا سیصد هزار نفر و حمایت قاطع از 
انبوه سازان برای رشد و شکوفایی در این شهرها 

در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.

شسکت توافق افزایش قیمت شیرخام
توافق ســه جانبــه صنایع 
لبنی، دامداران و ســازمان 
حمایــت از تولید کنندگان 
و مصرف کننــدگان بــرای 
تومانــی   100 افزایــش 
قیمــت خرید شــیرخام به 
نتیجه نرسید. صنایع لبنی، 

دامداران و سازمان حمایت کرده بودند تا صنایع 
با افزایش 100 تومانی قیمت خرید شیرخام، 
قیمت سه محصول پرمصرف )ماست، پنیر و 
شــیر( را از امروز اول دی ماه 6 درصد نســبت 
بــه قیمت مصوب ســال ۹3 افزایــش دهند. 
دامــداران و تولید کننــدگان شــیرخام که 1۸ 

ماه اســت که برای اجرایی 
شــدن مصوبه دولت مبنی 
بر خرید شــیرخام به قیمت 
1۴۴0 تومــان تمام تالش 
و ســعی خــود را کرده اند، 
این بار علیرغم امیدواری، 
باز هم موفق نشــدند. رضا 
باکری دبیر انجمن صنایع لبنی در مورد اینکه 
چرا علیرغم توافق صورت گرفتــه این بار هم 
افزایش قیمت خرید شیرخام به اجرا در نیامد، 
گفت: چگونه می توان در کشوری که مصرف 
سرانه شیر در آن نصف استاندارد جهانی است، 

قیمت محصوالت لبنی را افزایش داد.

جدیدترین اطالعات در مورد بهای بنزین و کارت سوخت
مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق 
فرآورده های نفتی و نظارت 
بر حمل و نقل ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز ضمن تاکید 
بر عدم افزایش قیمت بنزین 
بــه بیش از هــزار تومان، از 
محدود شدن کارت سوخت 

جایگاه داران به مصارف اضطراری خبر داد. قاسم 
خورشیدی با تاکید بر اینکه بنایی برای افزایش 
قیمت بنزین به بیش از لیتری هزار تومان نداشته 
و اساسا ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز پیشنهادی 
به دولت در این رابطه ارائه نکرده اســت، گفت: 
توصیه ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز به مردم، 

اســتفاده از کارت ســوخت 
شخصی است، چرا که کارت 
سوخت در اختیار جایگاه داران 
در صــورت تصویــب هیات 
وزیران، محدود خواهد شد. 
وی افــزود: کارت ســوخت 
جایــگاه داران محــدود بــه 
مصــارف اضطراری خواهد شــد. خورشــیدی 
بــا رد گمانه زنی برخــی رســانه ها در خصوص 
احتمال افزایش قیمت بنزین، اظهار کرد: افراد 
می توانند با کارت سوخت شخصی و بدون هیچ 
محدودیتی، بنزین مورد نیاز خود را به قیمت هزار 

تومان دریافت کنند.

اقتصاد
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پنجره

چه زمانی بهتر است بخوابیم؟
تاثیر ساعات مختلف خواب شب در سالمتی بدن

داشتن عادات غذایی صحیح و توجه به زمان خوابیدن و استراحت برای حفظ 
سالمت بدن مهم است تا بتواند مواد مغذی را جذب و مواد زائد را دفع کند.برای 
ســالم زیستن، باید خواب راحت و آرامی داشته باشیم. به موارد زیر دقت کنید تا 

اهمیت خوابیدن برای شما روشن گردد:
ساعت 9 تا 11 شب:

 زمانی است برای از بین بردن مواد سمی و غیر ضروری که این عملیات توسط 
آنتی اکسیدان ها انجام می شود. در این ساعت بهتر است بدن در حال آرامش 

باشد. در غیر این صورت اثر منفی بر روی سالمتی خود گذاشته اید.
ساعت 11 تا 1 شب:

 عملیات از بین بردن مواد ســمی در کبد ادامه دارد و شــما باید در خواب عمیق 
باشید.

ساعت 1 تا ۳ نیمه شب:
 عملیات سم زدایی در کیســه صفرا ، در طی یک خواب عمیق به طور مناسب 

انجام می شود.
ساعت ۳ تا ۵ صبح:

 عملیات از بین بردن مواد ســمی در ریه اتفاق می افتد. بعضی مواقع دیده شده 
که افراد در این زمان، سرفه شدید یا عطسه می کنند.

ساعت ۵ تا 7 صبح:
 این عملیات در روده بزرگ صورت می گیرد، لذا می توانید آن را دفع کنید.

ساعت 7 تا 9 صبح:
 جذب مواد مغذی صورت می گیرد، پس بهتر اســت صبحانه بخورید. افرادی 

که بیمار می باشند، بهتر است صبحانه را در ساعت 6 و 30 دقیقه میل کنند.
کسانی که می خواهند تناسب اندام داشته باشند، بهترین ساعت صرف صبحانه 
برای آنها، ساعت 7 و 30 دقیقه می باشد و کسانی که اصال صبحانه نمی خورند، 

بهتر است عادت خود را تغییر دهند و در ساعت ۹ تا 10 صبح صبحانه بخورند.
دیر خوابیدن و دیر بلند شــدن از خواب، باعث می شــود مواد سمی از بدن دفع 
نشوند. از نصفه های شب تا ساعت ۴ صبح، مغز استخوان عملیات خون سازی 
را انجام می دهد.در ایام تعطیل، بســیاری افراد تا دیر وقت بیدار می مانند و بعد 
از اتمام تعطیالت، با خســتگی به ســر کار می روند، چون اعمال بدنشان دچار 

سردرگمی شده است و نمی داند چه باید انجام دهد.
ساعت 9 تا 11 شب:

 زمانی است برای از بین بردن مواد سمی و غیر ضروری که این عملیات توسط 
آنتی اکسیدان ها انجام می شود. در این ساعت بهتر است بدن در حال آرامش 

باشد. در غیر این صورت اثر منفی بر روی سالمتی خود گذاشته اید.
ساعت 11 تا 1 شب:

 عملیات از بین بردن مواد ســمی در کبد ادامه دارد و شــما باید در خواب عمیق 
باشید.

ساعت 1 تا ۳ نیمه شب:
 عملیات سم زدایی در کیســه صفرا ، در طی یک خواب عمیق به طور مناسب 

انجام می شود.
ساعت ۳ تا ۵ صبح:

عملیات از بین بردن مواد ســمی در ریه اتفاق می افتد. بعضی مواقع دیده شده 
که افراد در این زمان، سرفه شدید یا عطسه می کنند.

ساعت ۵ تا 7 صبح:
 این عملیات در روده بزرگ صورت می گیرد، لذا می توانید آن را دفع کنید.

ساعت 7 تا 9 صبح:
 جذب مواد مغذی صورت می گیرد، پس بهتر اســت صبحانه بخورید. افرادی 

که بیمار می باشند، بهتر است صبحانه را در ساعت 6 و 30 دقیقه میل کنند.

کسانی که می خواهند تناسب اندام داشته باشند، بهترین ساعت صرف صبحانه 
برای آنها، ساعت 7 و 30 دقیقه می باشد و کسانی که اصال صبحانه نمی خورند، 
بهتر است عادت خود را تغییر دهند و در ساعت ۹ تا 10 صبح صبحانه بخورند.

دیر خوابیدن و دیر بلند شــدن از خواب، باعث می شــود مواد سمی از بدن دفع 
نشوند. از نصفه های شب تا ساعت ۴ صبح، مغز استخوان عملیات خون سازی 
را انجام می دهد.در ایام تعطیل، بســیاری افراد تا دیر وقت بیدار می مانند و بعد 
از اتمام تعطیالت، با خســتگی به ســر کار می روند، چون اعمال بدنشان دچار 

سردرگمی شده است و نمی داند چه باید انجام دهد.
پس همیشه، زود بخوابید و خواب آرامی داشته باشید.

بهترین زمان خواب کی است؟
دکتر حبیب اللــه خزایی، رییس مرکز اختالالت خواب اســتان کرمانشــاه در 
پاسخ به این ســوال می گوید: بین حدود ساعت 11 شــب تا چهار صبح برخی 
هورمون هایی که برای ســالمت بدن بسیار ضروری هســتند در خواب شبانه 
ترشح می شوند و چنانچه فردی در این ساعات بیدار باشد، قطعا این هورمون ها 

نمی توانند به طور مناسب در بدنش ترشح شوند.
این روانپزشــک می ا  فزاید: همچنین خواب افراد در این ساعات شب موجب 
بهبود عملکرد مغز برای انجام فعالیت های روزانه می شود. پس افراد از بیدار 
ماندن تا پاســی از شــب و از طرف دیگر بیدارشــدن زودتر از ســاعات مذکور 
خــودداری کنند. البته فراموش نکنید خواب روزانه در حد نیم تا یک ســاعت 
نیــز برای بدن مفید اســت و خوابیدن بیش از این مقــدار در طول روز موجب 
اختالل در کیفیت خواب شبانه می شود. خواب نیم ساعته روز در هر زمانی از 
روز پیش از ظهر یا بعد از ظهر باشد بالمانع است، به شرط آنکه طوالنی نشود 

و نهایتا یک ساعت باشد.

عوارض لیزر غیرقابل برگشت است
فارس- محمدرضا رزاقی رئیس شــبکه ملی تحقیقات لیزر پزشــکی کشــور گفت: در جامعه 
کنونی همه لیزر را به عنوان یک روش زیبایی می شناســند و تصور می کنند کاشــت و برداشت 
مو همچنین از بین چربی شکم و صورت تنها کاربرد لیزر است در حالی که هدف اصلی کاربرد 
لیزر درمانی بوده و در اکثر رشته های پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد. درمان های پوستی، 
رفع عیوب انکساری چشم، درمان سنگ های کلیه، برداشتن پروستات، انجام جراحی و طب 
فیزیکی و توانبخشی از جمله کاربردهای لیزر در حوزه درمان است.هر چند که ما استفاده جانبی 
یا زیبایی از لیزر را منع نمی کنیم ولی نباید از کاربرد پزشکی و درمانی آن غافل ماند.افرادی که 
لیزر انجام می دهند باید حتمًا دوره دیده باشــد و مجوزهای الزم در این زمینه را اخذ کنند چرا 
که اقدام این عمل توســط افراد بدون تجربه سبب بروز عوارض در افراد می شود.عوارض لیزر 

اصواًل غیر قابل برگشت بوده بنابراین استفاده از آن باید با احتیاط انجام شود.

سن مناسب برای درمان آستیگماتیسم
باشگاه خبرنگاران- دکتر کی پور چشم پزشک گفت: معمواًل در نظر عموم آستیگماتیسم به عنوان 
یک بیماری خاص و پیچیده و بعضًا یک بیماری مخاطره آمیز تلقی می شود که پیگیری جدی به 
این موضوع دارند در حالی که آستیگماتیسم یک نوع بیماری چشمی شایع از گروه آنکساری است 
که به علت اختالف انحنای قرنیه در راستای استواها یا نصف النهارهای مختلف روی می دهد که 
منجر به ایجاد کجی در تصاویر و یا حالت پخش می شود که به طور عمومی دقت دید را در افراد 
صلب می کند و در مواردی هم منجر به بروز ســردردهای چشــمی می شود. وی افزود: درجات 
آستیگماتیســم می تواند در تخفیف عالئم مشکالتشــان نقش مهمی داشته باشد.نکته ی مهم 
درباره ی آستیگماتیسم ضرورت تجویز و تصحیح تدریجی یا کامل این عارضه در سنین خردسالی 
و یا جوانی است معمواًل در اواسط میانسالی قدرت انطباق با آستیگماتیسم به میزان قابل توجهی 

کاهش پیدا می کند و فرآیند انطباق با آستیگماتیسم نسبت به دیگران طوالنی تر می شود.

سیگاری ها در خط مقدم ابتال به آنفلوانزا
سالمت نیوز- فرهنگ بابا محمودی گفت: سیگاری ها به دلیل آسیبی که با کشیدن سیگار به 
شــاخه های دفاعی بدن وارد می کنند، بیشتر در معرض این بیماری قرار دارند.وی از بیماران 
دیابتی کنترل نشــده ، بیماران قلبی و ریوی و افراد مسن باالی 65 سال و زنان بارداری که در 
اواخــر بارداری قرار دارند تا ۴0 روز پس از زایمان ، بیماران کلیوی، کبدی را از دیگر گروه های 
در معــرض خطر ابتالء به آنفلوانزا اعالم کرد.بهترین راهکار برای پیشــگیری از ابتالء به این 

بیماری ویروسی را رعایت بهداشت فردی است.
وی نشانه های بیماری آنفلوانزا را تب شدید ناگهانی و باقی ماندن تب حداکثر تا چهار روز، گلو 
درد مزمــن، دردهای مزمن عضالنی و ســرفه اعالم کرد و گفــت : این گروه از افراد باید برای 
مداوا ســریع به مراکز درمانی مراجعه کنند تا تحت درمــان قرار گیرند.در صورت ابتالء به این 

بیماری ضمن مراقبت های بهداشتی ویژه ، مایعات بیشتری بنوشند.

معرفی دم نوشی برای کاهش قند خون و الغر شدن
تسنیم- سید جواد علوی کارشناس 
طب ســنتی گفت: کرفس گیاهی 
اســت کم کالری و به عنــوان یک 
ماده غذایی الغر کننده می توان از 
آن اســتفاده کرد.کرفس از دیدگاه 
طب ســنتی دارای طبیعت گرم و 
خشــک اســت که موجب تحلیل 

رطوبت ها شــده و در کاهش وزن بسیار کمک کننده 
است.آنچه کرفس را به عنوان یک ماده غذایی الغر 
کننده از دیگر ســبزی ها متمایز کرده است دیرهضم 
بــودن آن بــوده و فرد پــس از مصرف آن گرســنگی 
کمتری احســاس می کند. چای ســبز نیز در کاهش 

وزن بســیار کمک کننده اســت، 
دارای موادی به نــام پلی فنل بوده 
که به افزایش حــرارت بدن کمک 
می کند و به افزایش سوخت و ساز 
بدن کمک می کند.چای سبز قند 
خون افراد را نیــز کاهش می دهد 
و ترکیبی مفید بــرای افراد دیابتی 
اســت البته در مصرف چای سبز نباید زیاده روی کرد 
چون بــه کبد آســیب وارد می کند.اگــر از برگ های 
خشک شده کرفس و چای ســبز دم نوشی تهیه کنید 
و حداقــل یک بار در روز افراد مصرف کنند بســیار بر 

الغری تأثیر خوبی می گذارد.

خاصیت فوق العاده آووکادو برای پوست
شــفاآنالین- آووکادوها سرشــار از 
اسیدهای چرب ســالم، ویتامین ها 
و آنتی اکســیدان هایی هســتند که 
می توانند پوست را از درون بدن بهبود 
بخشــند.آووکادو ها منبــع خوبی از 
کارتنوئیدها )نوعی آنتی اکسیدان( 
مانندآلفــا کاروتــن، بتــا کاروتن، بتا 

کریپتوکسانتین، زیکسانتین و لوتئین هستند.این ترکیبات 
از بین برنده رادیکال های آزاد می باشند و محاافظ خوبی 
برای پوست هستند و از آسیب های محیطی که منجر به 
ایجاد چین و چروك و خطوط ریز پوســتی و دیگر عوامل 
نشــانگر پیری زودرس می باشند پیشــگیری می کنند. 

تحقیــات علمی می گوید اســتفاده 
از مقــدار زیاد کارتنوئیدهــا در برنامه 
غذایی روزانه، تراکم، ضخامت، تن و 
ظاهر کلی پوست را بهبود می بخشد.
کدو حلوای نیز یکــی از چندین مواد 
غذایی سرشار از آنتی اکسیدان است 
که اضافه کــردن آن به برنامه غذایی 
موجب بهتر شــدن پوست می شود.بهتر است در برنامه 
غذایی روزانه امان مقدار زیادی ویتامین Cبگنجانیم چرا 
که محلول در آب بوده و نمی تواند در بدن ذخیره شــود. 
 c اناناس  تازه نیز به صورت حیرت آوری سرشار از ویتامین

و بسیاری از خواص مفید دیگر می باشد.

 چگونه کودکی خالق 
داشته باشیم؟

بیان- دکتر حمید فرح الهی روانشــناس کودک و 
نوجوان گفت: آموزش رسمی در اغلب مدارس و 
دانشــگاه های جهان به شیوه ی همگرا و یکسان 
اســت و افــراد در این شــیوه ی آموزشــی به یک 
شــکل و با یک فرمول کلی آمــوزش می بینند که 
به خالقیــت و تفکر های متفاوت افــراد اهمیتی 
داده نمی شود.به علت نیروی کار جوامع، پرسنل 
ادارات و مدیرانی که مورد نیاز شــرکت ها و جوامع 
مختلــف و در جهــت ســاختارهای مد نظــر آنها 
هســتند، تأکید بر آمــوزش همگرا و یکســان در 

سراسر دنیا است.
وی افــزود: تفکــر واگرا یعنــی خالقیــت، تخیل، 
حل مســئله، حل مشــکل و نگاه متفاوت به مسائل 
و پدیده هــا که خیلی از کشــورهای پیشــرفته ارزش 
تفکر و اگر را دریافته اند و شــرکت های بزرگ در آنها 
به اســتفاده از پرســنل و نیروهای دارای تفکر واگرا 

تأکید دارند.
وی بیان کرد: پرورش خالقیت و تخیل در کودکان 
اهمیــت بســیاری دارد زیرا خالقیــت و تخیل در 
ســنین باال و جوانی قابل پرورش نیست و ساختار 
مغــزی افراد تا حدود اواســط جوانی رشــد خود را 
انجام داده و ســاختارش شــکل گرفته کــه بعد از 
پایــان دوران کودکــی و نوجوانی هــوش افزایش 
پیدا نمی کنــد و تنها تجربیات افــراد باال می رود.
بخواهیم فرزنــد و یا دانش آموزانمان افراد خالقی 
باشــند و در این زمینه رشــد کنند، بایــد ذهن آنها 
را بــه کنجکاوی و جســتجو کــردن وادار نماییم.
باید از کودکان بخواهیم تا داســتان، پازل و ســیار 
مجموعه هــای بازی را تکمیــل کنند که این وادار 
کــردن در تکمیــل و کنجــکاوی باعــث تقویــت 

خالقیت در کودکان می شود.
وی گفت: فعالیت دیگری که والدین می توانند داشته 
باشند این است که یک داستان ناقص و تکمیل نشده 
را برای کودک تعریف کننــد و از او بخواهند ادامه ی 
داستان را با یک ذهن کاماًل آزاد و رها تعریف کندو به 
او اجازه دهد تا تخیل خود را به پرواز درآورد و با کودک 

مخالفتی در این زمینه نداشته باشند.
همچنیــن راه دیگــری کــه بــرای افزایــش تخیل 
و خالقیــت کــودک بــه کار مــی رود، اســتفاده از 
کتابچه های نقاشی است که باید تصاویر آن را کامل 
و یا نقاشی های آن را رنگ کنند که برای لذت بخش 
شدن آنها برای کودک می توانند نقاشی های او را در 
اتاق وی نصب کننــد و یا به در اتاق او نصب کنند و یا 
در هنگامی کــه کودک کار خالقــی انجام می دهد 
می توانند عکــس آن را برای اقوام ارســال کنند و به 

آنها نشان دهند.
فرج الهی اســتفاده از اســباب بازی های فکری را 
راهکار مناســبی برای افزایش خالقیــت و تخیل 
کودک دانســت و اظهار کرد: کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوان با اســتفاده از تحقیقات گسترده 
خــود و به طــور علمــی اســباب بازی هایی را برای 
کــودکان تولید نموده که برای فرزندان ما مناســب 
است و با انتخاب خود کودک و راهنمایی پدر و مادر 
می توانند بهترین و مناسبترین اسباب بازی را برای 

وی خریداری کنند.

سالمت
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از اواخر هفته گذشــته بود که خبری جالب روی خروجی ســایت برنامه ۹0 قرار 
گرفت و به ســرعت در فضای مجازی پخش شــد. این خبر مربوط به مصاحبه 
عادل فردوســی پور و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان بود که به 
همــراه تصویری از این مصاحبه در گروه ها و کانــال های مجازی می چرخید. 
قرار بود این مصاحبه ضبط شده، دوشنبه شب گذشته روی آنتن برنامه ۹0 برود 

اما این اتفاق رخ نداد.

حمله یک روزنامه سیاسی به عادل
پس از انتشار خبر مصاحبه فردوسی پور با ظریف، روزنامه وطن امروز در شماره 
177۴ شنبه گذشــته به این مساله انتقاد شدیدی کرد و در بخشی از مقاله خود 
آورد: » »آفتابه لگن 7 دست ولی شام و نهار هیچی« برای همین اوقات است. 
وقتی که دیپلماسی با آن همه طمطراق، نفت را به کانال 30 دالری می کشد و 
سرانه مصرفی خانوار و قدرت خرید را تا آنجا که می شود پایین می آورد و حقوق ها 
ســر وقت داده نمی شود و کارگران با ماســک )برای اینکه شناخته نشوند بلکه 
اخراج شــان نکنند( اعتراض می کنند و... جای ســوال اســت که دیگر با چه 
رویی حضرت اول دیپلماسی، میهمان برنامه سیاسی )ببخشید، فوتبالی( ۹0 
می شود؟ انگار قرار است آقای سیاسی پور، شب چله هم مثل نودهای پیشین به 
جای آجیل و پسته، غم و غصه تحویل مردم بدهد. غم و غصه میلیاردها تومان 
مطالبات فالن فوتبالیســت از بیت المال! به نظر بینندگان آیا از ظریف سوال 
خواهد کرد که چرا در ماجرای منا پای امیر کویت در ســازمان ملل نشستی؟ یا 
قرار اســت از او بپرسد چرا دیپلماســی همگرایی با آن همه دبدبه و کبکبه نفت 
را 30 دالری کرده و عربســتان را برای ما شــاخ کرده است؟ یا می خواهد سوال 
کند که تکلیف ســانتریفیوژهای تعطیل چه خواهد بود؟ این سوال ها را خواهد 
پرسید؟  با این اوضاع بازار شب چله و مضاف بر آن تعلق بسیاری از باشگاه های 
فوتبال کشــور به وزارت صنعــت، چرا از نعمت زاده بــرای حضور در۹0 دعوت 
نمی شود؟!« این روزنامه اما در همان شــماره  و به جای سرمقاله خود نامه ای 
بلند و پرطمراق به سرافراز رئیس صداوسیما نوشت و هر آنچه توانست دلیل آورد 
تا مصاحبه فردوسی پور و ظریف را طور دیگری جلوه دهد! در بخشی از این نامه 
امده است: » براساس آنچه تاکنون منتشــر شده، بهانه برنامه ۹0 برای نشان 
دادن آقای ظریف به مخاطبان خاص این برنامه، موضوع دیپلماســی ورزشی 
و احتمال راه اندازی یک اداره برای این منظور در وزارت امور خارجه است. اگر 
اینگونه باشد اساسا ماجرا چه ارتباطی به برنامه ۹0 دارد؟ حضور آقای ظریف در 
برنامه ۹0 هیچ توجیهی ندارد حتی اگر موضوع مربوط به »دیپلماسی ورزش« 
باشــد باز هم ارتباطی به این برنامه ندارد، چرا که »دیپلماسی ورزش« می تواند 
مقولــه مطرح میان وزارتخانه های ورزش و جوانان و وزارت امور خارجه باشــد. 
نمایندگان این وزارتخانه ها می توانند در رسانه ملی نیز درباره این مقوله به بحث 
بنشینند و اطالع رســانی کنند. برنامه ۹0 درباره فوتبال داخلی است که بخش 
کوچکی از مقوله وسیع »دیپلماسی ورزش« را دربرمی گیرد. چه کسی به مجری 
برنامه ۹0 اختیار و نمایندگی جامعه ورزش ایران را داده تا »دیپلماســی ورزش« 
را از وزیر امور خارجه پیگیری کند؟ حقیقتا با چه معجون عقالنی این 2 گزاره به 

یکدیگر چسبانده شده است؟«

عدم صالحدید مدیران رسانه ملی!
باالخره دوشنبه شب از راه رســید و با توجه به اطالع رسانی قبلی تعداد زیادی 

از اهالــی فوتبال و غیــر فوتبالی خود را بــرای دیدن مصاحبه فردوســی پور و 
ظریف آماده کردند. در ابتدای برنامه اما عادل فردوسی پور آب سردی بر آتش 
این اشــتیاق ریخت. مجری برنامه ۹0 گفت: »امشــب قرار بود مصاحبه ما با 
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه پخش شــود که مسئوالن سازمان صالح 
ندیدند امشب این مصاحبه پخش شود و یک عذرخواهی به شما بدهکاریم. از 
آقای ظریف تشکر و همچنین عذرخواهی می کنیم و انشاالله در اولین فرصت 

بستری فراهم شود تا این گفتگو پخش شود«

واکنش وزارت خارجه
این تصمیم مســئوالن رسانه ملی اما با واکنش وزارت امور خارجه مواجه شد. 
حســین جابر انصاری ســخنگوی وزارت امور خارجه در پاســخ به سوال ایرنا 
درخصوص پخش نشدن مصاحبه فردوسی پور با ظریف با بیان اینکه جزییات 
این موضوع ارتباطی به وزارت امور خارجه ندارد، گفت: آنچه به ما مربوط است 
اینکه ماهها مسووالن این برنامه تلویزیونی تالش، پیگیری و سماجت کردند، 
پی در پی زنگ زدند، آمدند و رفتند تا بتوانند این مصاحبه را انجام دهند. جابر 
انصاری خاطرنشان کرد: هیچگاه یک تهیه کننده و یا یک مجری تلویزیونی 
برای انجام چنین مصاحبــه ای با یک وزیر مهــم دولت،خودش اقدام نمی 
کند،منطق کار این است که قبال هماهنگی را در مجموعه کاری خود انجام 
مــی دهند و بعد این همه پیگیری و ســماجت می کنند، ایــن ها را نمی توان 
فردی تفسیر کرد. ســخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: بنابر این، از دید 

ما صدا و ســیمای جمهوری اسالمی یا در واقع ســیمای جمهوری اسالمی 
بــوده که برای انجام این مصاحبه در چند ماه گذشــته اصرار و پیگیری پی در 
پی کرده اســت. جابر انصاری با بیان اینکه،دکتر ظریف تمایلی به انجام این 
مصاحبه نداشــتند،گفت: اصرارها و پیگیری های پی در پی دوستان سیما و 
تهیه کنندگان این برنامه ورزشــی باعث شــد که وزیر امور خارجه با انجام این 
گفت و گــو موافقت کند و در نهایت مصاحبه انجام شــد. ســخنگوی وزارت 
امور خارجه تصریح کرد: صدا و ســیما بخاطر این برخورد غیر مسئوالنه باید 
پاســخگوی افکار عمومی ملت ایران باشــد و به ســواالت و ابهامات موجود 
در این زمینه پاســخ دهد. از ســخنگوی وزارت امور خارجه همچنین درمورد 
بحث های مطرح شــده درمورد وصول دالرهای فدراسیون فوتبال در خارج 
از کشور و پرداخت آن به فدراسیون،سوال شد که در پاسخ گفت: وزارت امور 
خارجه کمک کننده، ســرویس دهنده و خادم نهادها و موسسات کشور بوده 
و بعضا کارهایی انجام داده و می دهد که به هیچ وجه جزو مســئولیت هایش 
نیست و بدلیل شرایط خاص و درخواست خود سازمانها و اصرار آنها در حقیقت 
کارهایی را برعهده گرفته که جزو وظایف وزارت خارجه نیست. جابر انصاری 
افزود: درهمین چارچوب،درخواســتی هم از طرف فدراسیون فوتبال مطرح 
شد و براســاس خواســته و پیگیری خود آنها کاری انجام شده است، مبادله 
بخش عمده پول فدراســیون فوتبال انجام گرفته و ممکن اســت یک مقدار 
جزئی از آن باقی مانده باشد که آنهم براساس توافقات و مکانیسم موجود بین 

دو طرف، تسویه خواهد شد.

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

استقالل تهران با پیروزی 1-2 
برابر تراکتورسازی به فینال 
جام حذفی رسید تا سوم خرداد 
ماه سال بعد برای کسب 
عنوان قهرمانی در خرمشهر 
به مصاف ذوب آهن برود.

تیتر دو

والیبال به المپیک می رسد؟!
 به اسم لوزانو 
به یاد والسکو!

باالخره سرمربی جدید تیم ملی والیبال به ایران آمد  
و نشســتی خبری برگزار کرد. لوزانو چهار سال مربی 
تیم ملی لهســتان و دو سال تیم ملی آلمان بوده و در 

اسپانیا نیز تجربه مربیگری تیم ملی را دارد. 
رائــول لوزانــو ســرمربی جدید تیــم ملــی والیبال 
ایران در نشســت خبری خود گفــت: والیبال ایران 
موفقیت های خوبی در ۸ ســال گذشــته داشــته و 
خوشحالم که قرار اســت به عنوان سرمربی این تیم 
کار کنم. والیبال ایران پتانسیل یک تیم بزرگ را دارد. 
ما فرصت کمی برای آماده سازی داریم اما هدفمان 

خیلی بزرگ است. 
هدفمــان رفتــن به المپیک اســت. این مســابقات 
با ســایر رقابت ها قابل مقایســه نیســت و حضور در 
آن یــک افتخار بزرگ بــرای کادر فنــی و بازیکنان 
اســت. وی افزود: می خواهیم برگ مهمی از تاریخ 
ورزش ایــران را ورق بزنیم. قــول می دهم تیم ایران 
و بازیکنانــش در مدتی کــه وقت داریم بــا حداکثر 
 توان آمــاده شــوند چون ما هــدف و رویــای بزرگی 

در سر داریم. 
ســرمربی جدید تیم ملــی والیبال ایران با اشــاره به 
ارتباطش با خولیو والســکو گفت: والســکو دوست 
نزدیک من اســت ما با هم همشــهری هستیم و در 
یــک دانشــگاه درس خوانده ایم و دو ســال در یک 
باشــگاه هم بازی بوده ایم. ضمن اینکــه مادرانمان 
هــم همــکار بودنــد و بهتر اســت بگویم کــه مادر 
والســکو معلم زبــان من بــود. فکــر می کنم حاال 
 همه متوجه شــده  باشــند که رابطه من با والســکو 

چگونه است. 
ما تقریبــا هر چنــد هفته یک بــار از حــال هم خبر 
می گیریم و حتی زمانی که او سرمربی ایران بود برای 
دیدنش یک هفته به ایران آمدم. لوزانو خاطرنشــان 
کرد: هرچند که برخی اطالعات نسبی هستند اما باید 
بدانیم که حاال والسکو در آرژانتین حضور دارد و من 
در ایران کار می کنــم و احتمال دارد در لیگ جهانی 
و حتی المپیک رقیب هم باشــیم و از این پس به هم 

اطالعات نمی دهیم.

آرسنال برابر منچستر سیتی 
به پیروزی رسید

دیدار حســاس تیم های فوتبال آرسنال و منچستر 
سیتی با پیروزی توپچی های لندنی به پایان رسید. 
پرونده هفتــه هفدهم رقابتهای لیــگ برتر فوتبال 
انگلیس دوشــنبه شــب با برگزاری دیدار تیم های 
آرســنال و منچستر سیتی بسته شــد. در این بازی 
که به میزبانی توپچی ها در ورزشــگاه امارات شهر 
لندن برگزار شــد شــاگردان آرســن ونگر 2 بر یک 
حریف خود را شکســت دادند. تئــو والکات )33( 
و اولیویــه ژیرو )۴5( در همان نیمه نخســت با گل 
های خود کار من سیتی را یکسره کردند. در دقیقه 
۸2 بازی یحیی توره تنها گل سیتی را به ثمر رساند. 
آرســنال با این برد ارزشــمند 36 امتیازی شد و با 2 
اختالف نسبت به لســتر سیتی در رده دوم ایستاد. 
منچســتر ســیتی هم با 32 امتیاز تیم سوم جدول 

است.

 تیم انگلیسی 
مورد عالقه اسطوره فوتبال 

آرژانتین فاش شد
دیه گو مارادونا پیش از این در مراســم 55 سالگی 
اوســی آردیلس پیراهن تاتنهام را بــر تن کرده بود 
اما به تازگی عکســی از وی منتشــر شــده که وی 
را با پیراهن آرســنال، رقیب لندنی تاتنهام، نشــان 
می دهد. بر پایه گزارش ســایت گل، این عکس را 
جیانینا، دختر مارادونا، انداخته است. وی در حالی 
که پیراهن و شورت آرسنال را بر تن کرده در تصویر 
به چشــم می خورد.  مارادونا در ســال 200۸ گفته 
بود وقتی در انگلستان است طرفدار آرسنال است. 
وی گفت: وقتی 1۹ ساله بودم این تیم تالش کرد 
مرا جذب کنــد و در همان زمان اوســی آردیلس و 
ریکی ویا به تاتنهام پیوســتند. اما این اتفاق نیفتاد. 
من گاهی اوقات فکر می کنم چه می شــد اگر آن 

اتفاق رخ داده بود.

بالتر: متاسفم که مرا کیسه 
بوکس کردند

رئیــس فیفا که هشــت ســال از حضــور در تمام 
فعالیت های فوتبالی محروم شــده اســت، گفت: 
متاسف اســت بابت اینکه همه جا به عنوان کیسه 
بوکس از وی استفاده می شود. سپ بالتر و میشل 
پالتینــی از ســوی کمیته اخالق فدراســیون بین 
المللی فوتبال، فیفا، به دلیل فســاد مالی به مدت 
هشت ســال از حضور در هرگونه فعالیت مرتبط با 
فوتبال محروم شــده اند. سپ بالتر در نشستی که 
با خبرنگاران داشت گفت نمی خواهد در خصوص 
ســالمتی اش کــه آن را مدیــون خدا و پزشــکان 
اســت، حرفی به میان آورد. با این حال بر این باور 
است که در موردش اشــتباه صورت گرفته است. 
رئیــس فیفا گفــت: حالم بهتر اســت و باز خواهم 
گشــت. من هنوز هم رئیس فیفا هستم. افسوس 
می خورم اما هرگز شــرمنده نیستم.   بالتر افزود: 
متاســفم. متاســفم که من همواره کیســه بوکس 
هســتم. برای فوتبال متاســفم. برای ۴00 عضو 
فیفا متاســفم. متاســفم از اینکه در این دنیایی که 
کیفیت های انســانی در آن نقش دارد مورد چنین 
رفتاری واقع می شــوم.  وی در ادامــه گفت: من 
برای این حکــم مبارزه می کنم. بــرای خودم می 
جنگــم. کمیته اخالق فیفا این حــق را ندارد که با 

رئیس فیفا چنین رفتاری داشته باشد.

پرواز با بال شهباز
ســجاد شــهباززاده با دو گلی که در بازی نیمه نهایی جام حذفی به ثمر رســاند 
اســتقالل را به فینــال جام حذفی رســاند. 
مهاجــم جــوان آبی ها کــه در لیگ با 
چهــار گلی کــه به ثمر رســانده بود 
استقالل را به نه امتیاز در دور رفت 
رســاند در جــام حذفی هــم حضور 
موثری برای آبی پوشــان داشت و این 
تیم را به فینال رســاند. در روزهایی که 
خط حمله اســتقالل چندان ثباتی ندارد 
بازگشت ســجاد شــهباززاده به روزهای 
پرفروغش موجب می شود تا استقاللی ها 

به خط حمله خود امیدوارتر شوند.  

ممنوع التصویر به وقت یلدا!
بنا به صالحدید مدیران صدا و سیما مصاحبه محمد جواد ظریف و عادلی فردوسی پور از تلویزیون پخش نشد

فوتبالدوســتان خوزســتانی در یک دو قطبــی عجیب گیر 
کرده اند. در یک ســو تیم قدیمی و تــا همین دو فصل پیش 
قهرمانشان را می بینند که با نمایش های ضعیف و عملکردی 
پر انتقاد در نیمه پائینی جدول دست و پا می زند و در مقابل تیم 
دیگری از شهرشان بدون هیچ ستاره نام آشنایی صدنشین 
جدول شــده و قهرمانی نیم فصل را کســب کــرده. عامل 
صدرنشــینی آبی پوشــان اهوازی همان چیزی اســت که 
قرمزپوشان این شهر به آن پشت کردند و حاال دست مایه ای 

برای اعتراض و ناراحتی به هواداران داده است.
به گزارش تابناک، بی شک پدیده لیگ ایران در پانزده بازی 
گذشته تیم فوتبال اســتقالل صنعتی خوزستان بود. تیمی 
جوان و بی ادعا که با ارائه بازی های درخشــان قهرمانی نیم 
فصل لیگ برتر ایران را بدون هیچ ســتاره سرشناســی و به 
مدد یک تیم یکدســت و بازی های روان بدست آورد. اینکه 
چطور عبدالله ویسی با تیمی چنین گمنام توانسته در میان 
بزرگان لیگ برتری همه نیــم فصل را در نیمه باالی جدول 
قرار بگیرد و ســرانجام هم صدرنشین شود چیزی است که 
کمتر مربی و مدیر فوتبالی در ایران جرات انجام آن را دارند. 

اعتماد به جوانان!
عبدالله ویسی و دراگون اسکوچیچ امروز در جایی قرار دارند که 
ثمره یک تصمیم بزرگ شان را در آغاز فصل می بینند. تصمیم 

که برای یکی شجاعانه بود و برای دیگری اقدامی از سر ترس یا 
عدم اعتماد! برای یکی هورا و دست و تشویق به همراه داشت 
و برای دیگر هو شدن و شعارهای تند در ورزشگاه! در روزهایی 
که تیم های نامدار فوتبال ایران با هزینه های گزاف تیم های 
میلیاردی را برای رقابت های این دوره لیگ برتر بسته بودند 
استقالل صنعتی خوزستان تنها با هزینه پنج میلیارد تومان 
و با اتکا به جوانان خوب بومی اش توانست باالتر از تیم های 
استقالل تهران، ذوب آهن و پر سپولیس قرار گرفت؛ تیم هایی 
که بیش از 13 تا 17 میلیارد برای تیم های خود هزینه کرده اند. 
استقالل خوزستان در حالی قدم به مسابقات لیگ گذاشت 
که بیشــتر بازیکنانش کمتر از 25 سال سن دارند و از طرفی 
برای نخستین بار در سطح اول فو تبا ل ایران حضور یافته اند. 
در این میان خوشــبختی اســتقاللی های خوزستان رابطه 
مستقیمی با نگون بختی فوالدی های اهواز دارد. جایی که 
مدیران باشگاه فوالد به ستارگان جوان تیم فوالد نوین نه گفتند 
و آنها را به ترکیب خود راه ندادند و در مقابل عبدالله ویسی همه 
آنها را به تیم خود دعوت کرد تا در یک تیم یکدست بدرخشند.

تیم اســتقالل خوزســتان مدلی شــبیه به تیم این روزهای 
کارلوس کی روش دارد. تیمی که ستاره بزرگی در زمین ندارد 
که توازن را برهم بزند. همه در زمین در یک سطح قرار دارند 
اما ستاره واقعی و بزرگ تیم عبدالله ویسی است. مربی که روی 

نیمکت وظیفه خوب روحیه دادن و هدایت تیم را هم بر عهده 
دارد. عبدالله ویسی سال ها پیش هم وقتی برای نخستین بار 
نشستن روی نیمکت یک تیم لیگ برتری را تجربه کرده بود 
توانسته بود همین اثری که این روزها روی استقالل خوزستان 
دارد را از خود به جای بگذارد. ساختن یک تیم جوان و پر شور! 
او که سومین سال حضورش در این تیم را سپری می کند بعد 
از دو سال تالش برای عدم سقوط امسال تصمیم گرفت با 
انقالبی در تیم خود و بازگشت به فرول قدیمی که زمانی در صبا 
هم از ان بهره گرفته بود تیم جوانی را به میدان بفرستد که این 
بار نه برای فرار از سقوط که برای تالش برای قهرمانی بجنگد. 
به طور دقیق تر تیم عبدالله ویسی جوان در شرایطی در صدر 
جدول حضــور دارد که هیچ گاه زبان به قهرمانی نچرخاند و 
فقط کسب سهمیه آسیایی را هدف تیمش بیا ن  کرده است، اما 
از این پس باید استقالل خوزستان را مدعی قهرمانی بدانیم. 
تیمی که رکورد کمترین گل خورده در تمام ادوار لیگ را با چهار 
گل خورده بر جای گذاشته و به جز شکست در هفته  نخست 

رنگ باخت را به خود ندیده است.
می توانیــم بزرگترین ویژگی اســتقالل اهــواز را اعتماد به 
بازیکنان جوان خوزستانی بدانیم اما نباید فراموش کنیم که 
یکی دیگر از عوامل فوق العاده موفقیت آنها در این نیم فصل 

خریدهای فوق العاده شان در فصل نقل و انتقاالت است. 

درخشش خیره کننده الماس های فوتبال خوزستان

ورزش



از آن همه  دیروز  /   بازخوانی تاریخ

فارسی را پاس بداریم

خودزنی  /  محیط زیست
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ز من مپرس که بر من چه حال می گذرد
چو روز وصل توام در خیال می گذرد
جهان برابر چشمم سیاه می گردد

چو در ضمیر من آن زلف و خال می گذرد...
)موالنا عبید زاکانی، قرن هشتم، غزلیات(

تأثیر و تأثر شعر فارسی و عرب
پیش از این هم در این ســتون به عرض رســانده ام که ما زبان فارسی را زبانی ناتوان و ضعیف 
می دانیم که هر که از راه رســیده آسیبی به آن رسانده و بخشی از آن را از میان برداشته است. 
اما اشــتباه می کنیم. چرا؟ برای اینکه تفــاوت »ناتوانی« و »انعطــاف« را نمی دانیم. زبان ما 
زبان منعطف و نرمی اســت و اگر این ویژگی را نداشت بی شــک تا امروز و از پس قرن ها زنده 
نمی ماند. اولین نتیجه  حمله قوم عرب به ســرزمین های اطراف حجاز و صدور اســالم به این 

سرزمین ها از میان رفتن زبان مردم این کشورها بود. 
اگر فارســی توان رویارویی با زبان قدرتمندی همچون عربی را نداشــت، ما نیز به سرنوشــت 
مردم شــامات و شمال آفریقا دچار می شدیم و پیوندمان با گذشــته زبانی ارزشمندمان از بین 
می رفت. عده ای از مــا ایرانیان و گروهی از عرب ها بر این عقیده اند که زبان فارســی مدیون 
زبان عربی اســت و از این زبان فقط وام گرفته و چیزی به آن نداده اســت یا اینکه ما در سنت 
شــعری خود، عروض را از شــعری عربی گرفته ایم. حال آنکه دکتر ضیاء موحد معتقد است: 

همه ملت هایی که در جوار هم هســتند از یکدیگر تاثیــر پذیرفته اند و بر همین مبنا حداقل در 
حوزه مضمون پردازی شــعر فارســی و عرب از همدیگر تاثیر گرفته اند. این شاعر و منطق دان 
در گفت وگو با خبرنگار ادبیات ایســنا ، درباره تاثیرگذاری ادبیات فارســی و عرب بر هم، گفته 

است: تاثیر این دو زبان بر همدیگر زیاد است. 
در تاریخ ادبیات می بینیم که بســیاری از شاعران ادبیات عرب، ایرانی بوده اند. اما مساله این 
نیست؛ چون این طبیعی است که ملت های کشورهای مجاور از همدیگر تاثیر پذیرفته  باشند، 
اما در حوزه شــعر، مهم بحث زبان و تحوالت زبانی اســت وگرنه شــاعران بسیاری مضامین 

خود را از دیگر شاعران گرفته اند.
او نمونه این موضوع را برخی از شــعرهای متنبی و ســعدی شــیرازی دانســت و اظهار کرد: 
اتفاقا اخیرا کتابی به اســم »بهارستان سخن« نوشــته عبدالحمید آیتی و حکیمه دسترنجی 
را می خواندم که در آنجا شــعری از جامی نقل شده اســت که اقال سه شعر دیگر شاعران عینا 

مضمون این شــعر را به خدمت گرفته بود ولی هیچ کدام لطافت شعر حافظ را ندارند.
موحد با اشــاره به اینکه شــاعران ایرانی بســیاری از مضامین ادبیات عرب را گرفته و با زبان 
شــعری خود آن را پرورده اند نمونه بارز این کار را مضامین قرآن کریم دانســت و گفت: شــعر 
زیبای »بنی آدم اعضای یکدیگرند« ســعدی حدیثی از پیغمبر )ص( اســت کــه تقریبا همین 
اســت. با این حال اصوال در شــعر چیزی که مهم اســت نه مضمون بلکه زبان و بیان شعری 

است چون در شعر زبان وســیله خبری نیست، بلکه شیئی هنری است.
او درباره گرفتن وزن عروضی از شــعر عربی نیز گفت: آقای ابوالحســن نجفی در تحقیقاتی 
که در این زمینه انجام داده به این نتیجه رســیده اســت که عروض فارســی از ابتدا به غلط از 
روی عروض عربی نوشته شده اســت. چون عروض فارسی با عروض عربی فرق دارد. آقای 
نجفی در تحقیقات جدید نشــان می دهد که ما در فارســی حدود 600 وزن داریم اما عروض 

عربی بسیار محدود است.

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

شکست خوردن از ذائقه شوهرها
نگاهی به مجموعه داستان »ماهی های کف رودخانه« 

»ماهی های کف رودخانه« عنوان مجموعه داستانی از مهدی رجبی است که به تازگی انتشارات 
مروارید آن را به چاپ رسانده است. این کتاب شامل هشت عنوان داستان کوتاه با نام های »روژان«، 
»ماهی های کف رودخانه«، »داالن های ذرت، پاییز و نظامی«، »رِد تیغ سلمانی«، »مرثیه بارانی«، 

»زندگی در آن سوی رودخانه«، »این سرما مرا می کشد« و »چون در رختخواب« است.
 مهدی رجبی در ابتدای این کتاب نوشته اســت: »چهار داستان از این مجموعه ده سال پیش و 
در مجموعه ای به نام »فراموشــان این زمستان« چاپ شدند. سال بعد، همین کتاب، کاندیدای 
دریافت جایزه ادبی یلدا شــد. اما متأسفانه در همان ســال و با مهاجرت ناشر از ایران فعالیت نشر 
متوقف شد و کتاب آن طور که باید به دست مخاطبان نرسید. با گذشت یک دهه، به توصیه برخی 
دوستان و اهالی ادبیات، چهار داستان را که به نظرم متفاوت تر می آمدند، از آن مجموعه انتخاب 
کردم. به ســر و گوش شان دستی کشــیدم و در این مجموعه گنجاندم.« در بخشی از متن کتاب 
می خوانیم: »گفت دربســت مجیدیه. ترمز کردم. کمکش کردم کیســه های ســنگین  را بگذارد 
صندوق، شیک پوش بود با چشم های خمار قهوه ای. عطر گیج و جنگلی جاسمین نویر بولگاری 
6 هفت ساعتی ماند به چرم صندلی. کرایه را بین راه داد. با تلفن که حرف زد فهمیدم ارمنی است. 
دم خانه اش که رســیدیم دو تا گریپ فروت درشت و هم اندازه از کیسه درآورد گذاشت رو صندلی. 

گفت: »پسر من خیلی دوست دارد.«
اصرار کردم برشــان دارد. خنده گرمی کرد و بی حرف در ماشــین را بســت. زنگ خانــه را زد. دلم 
می خواست تا ابد همین جور بماند جلو در و نگاه کند. تا ابد کسی در را باز نکند برایش اما در باز شد. 

رفت تو. گاز دادم. با حرص گاز دادم...«
در بخشی از داســتان »ماهی های کف رودخانه« آمده است: »شرط می بندم هیچ زنی نمی تواند 

ماهی ای درست کند با عطر و طعم ماهی های نوشین. 
هر نوع ماهی ای باشد فرقی ندارد. نوشین سبک خاص 
خــودش را پیاده می کند. شــکم ماهی را بــاز می کند، 
معجونــی جادویی را که با دو ســه رقم ادویه، ســبزی 
معطر، ســیر تازه و تمر هندی درســت کرده می گذارد 
داخلش. شــکم ماهی را با خالل دندان هم می آورد و 
می خواباندش توی آبلیمو. شاید هم برعکس، اول آبلیمو 
و بعد پر کردن با معجونی جادویی. آخر سر می غلتاندش 
توی زردچوبه و آرد ســوخاری و با حــرارت خیلی کم در 
روغن ســرخش می کند. ظاهــرًا کار ســاده ای به نظر 
می رســد، ولی هر کس پا می گذارد خانه ما و دستپخت 
نوشــین را می خورد تعریــف می کند هیچ جــای ایران 
همچین چیــز معرکه ای نخورده. زن ها هر بار دســتور 
معجون را با حســرت و ریز به ریز از نوشــین می گیرند، 
ولی باز از ذائقه و شــکم شــوهرها شکست می خورند. 
فقــط ماهی مخصوص نوشــین ولع شوهرهاشــان را 

بیدار می کند. شــاید برای همین بود که آن وقت ها ماهی را به هر غذایی ترجیح می دادم. اما حاال 
دیگر عالقه زیادی ندارم به خوردنش. نه اینکه نخورم، می خورم، ولی بدون ِکیف و اشتها. متوجه 
منظورم هستید که؟ مثل بیشــتر غذاها برایم شده یک چیز شــکم ُپرکِن تکراری.« مهدی رجبی 
فارغ التحصیل رشته فیلمسازی و ادبیات نمایشی است و اغلب آثارش را برای نوجوانان نوشته. از 
آثارش می توان به رمان های »لولو شب ها گریه می کند«، »کابوس اسب« و »کنسرو غول« اشاره 

کرد که آخری جزو پرخواننده ترین کتاب های نوجوان در سال ۹3 به شمار می رود.

مردی که به نیما یوشیج عشق می ورزید
سیروس طاهباز دوم دی 131۸ در بندر انزلی متولد شد. 
پــس از تحصیالت مقدماتی برای خواندن پزشــکی وارد 
دانشگاه تهران شد اما در نهایت وقتی سال ششم پزشکی 
را می گذراند، برای همیشــه آن را بوسید و کنار گذاشت و 
سراغ ادبیات رفت. اولین فعالیت ادبی اش را با انتشار مجله 

»آرش« شروع کرد. 
ســال 13۴0 درحالی که دو ســال از مرگ نیما یوشیج 
می گذشــت، کار روی دست نوشــته های او را شروع و 

بی وقفه آن را پیگیری کرد. عشــق او به نیما موجب شد 37 سال از عمر خود را پای آن بگذارد 
و از آثار نیما یوشــیج 23 دفتر گرد آورد و خــودش نیز چند کتاب درباره او بنویســد. او که خود 
نویســنده بود و دســتی هم در ترجمه داشت، در طول عمر کاری اش آثار برجســته نویسندگان 
بزرگی همچون جان اشــتاین بک، ارنست همینگوی، آرتور میلر و ســاموئل بکت را به فارسی 

ترجمه کرد. 
طاهباز 70 کتاب از خود برجای گذاشت و چند جایزه مختلف ادبی را از آن خود کرد که از معروف ترین 
آنها می توان به جایزه  سیب طالیی دوساالنه  براتیسالوا برای کتاب »باز هم زندگی کنیم« اشاره کرد. 
31 ســاله بود که مدیریت انتشــارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را برعهده گرفت و در 
طول هشت سال فعالیت، مجموعه ارزشمندی از داستان های کودکان را منتشر کرد. او تا سال های 
پایانی عمر، همچنان به نوشــتن در عرصه ادبیات ادامه داد و چندین کالس داستان نویســی و نقد 
داســتان نیز برگزار کرد. سیروس طاهباز زمانی که تنها 5۹ سال داشت یعنی 25 اسفند 1377 بر اثر 

سکته مغزی درگذشت.

ترفندی برای جلوگیری از مسافرت مردم؟
این هفته، حجم باالی آلودگی هوا باعث شــد مدارس شهر تهران و برخی دیگر از شهرهای کشور، 
تعطیل شوند. در روز جمعه هفته قبل، بخش زیادی از مردم منتظر اعالم تعطیلی مدارس در روز شنبه 
بودند، اما ظاهرا کمیته اضطرار آلودگی هوا که تصمیم گیر تعطیالت مدارس یا ادارات کشور در این 

زمینه است، در روز جمعه تعطیل بود و تشکیل نشد.
صبح شــنبه با تشــکیل این کمیته تعطیلی مدارس در روز یکشنه درســت در ساعاتی مطرح شد که 
دانش آموزان در مدرسه بودند و از نیمه های روز شنبه برخی کالس ها را تعطیل کردند و رفتند. نکته 
مهم در اعالم تعطیلی مدارس ناهماهنگی وزارت آموزش و پرورش و استانداری تهران بود. در ساعات 
اولیه اعالم تعطیلی مدارس در روز یکشنبه مسئوالن استانداری از تعطیلی دو روزه خبر دادند اما بعد 
از آن آموزش و پرورش اعالم کرد، فعال یک روز تعطیل است و اگر آلودگی به همین شکل باقی ماند 
دوشنبه هم تعطیل می شود. پس از آن سخنگوی آموزش و پرورش تهران، با حضور در صدا و سیما 
بازهم ناهماهنگی میان دستگاه های مجری را بیشتر به رخ کشید و اعالم کرد، اگر این وضعیت ادامه 
داشته باشد، مدارس تا آخر هفته تعطیل می شــود. این اظهار نظر در واقع نشان داد که مسئوالن از 
گزارش های سازمان هواشناسی و شرکت کنترل کیفیت هوا در تهران مطلع اند و می دانند که آلودگی 
هوا تا آخر هفته ادامه خواهد داشت. اما چه عاملی باعث شد این تعطیالت به یکباره اعالم نشود؟ دو 
عامل را می توان برای این مسأله پیش بینی کرد؛ در ابتدا به نظر می رسد مسئوالن به باد و باران طی 
این هفته امید داشته اند و نمی خواسته اند تعطیالت یک هفته ای را اعالم کنند و بعد از آن باد و باران 
هوا را تمیز و پاک کند و دانش آموزان هم از مدارس خود جا بمانند. عامل دیگر هم به نظر می رسد به 
این دلیل باشد که مسئوالن نمی خواستند مردم در این سرمای زمستان و اوضاع غیر قابل پیش بینی 

هوا و جاده های کشور، دل به جاده بزنند و به مسافرت بروند.
مســأله ای که ترافیک امروز جاده کرج به قزوین و قزوین به رشــت می تواند گواهی بر آن باشــد. در 
همین رابطه سرهنگ نادر رحمانی رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک راهور ناجا در مورد آخرین 
وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصالتی کشور اظهار داشت: در حال حاضر ترافیک در محور 
کرج - قزوین نیمه ســنگین اســت.  وی در ادامه ترافیک در محور کرج - چالوس را عادی و روان 

اعالم کرد و گفت: در حال حاضر تردد در این محور با مشکلی مواجه نیست.
رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک راهور ناجا به انســداد محورهای شمشک به دیزین و پونل به 
خلخال اشاره کرد و گفت: سایر محورهای مواصالتی کشور از جّوی آرام و ترافیکی روان برخوردارند.

ســرهنگ رحمانی به انســداد مقطعی جاده هراز پرداخت و گفت: جاده هراز تــا تاریخ 27 دی ماه از 
ساعت 1۹ تا 5 صبح همه روزه به غیر از روزهای چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه و همچنین تعطیالت 

رسمی به جهت انجام عملیات راهسازی از آبعلی به سمت آمل مسدود می شود.
با این حال به نظر می رســد، فردا چهارشنبه هم مدارس تعطیل باشند. چرا که معاون نظارت و پایش 
اداره حفاظت محیط زیست استان تهران می گوید: هوای تهران در 2۴ ساعت گذشته منتهی به 11 

صبح سه شنبه با شاخص 12۴ در شرایط ناسالم قرار داشته است. )منبع: خبرآنالین(

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

گزارش گاردین از هنر دختر ایرانی در افغانستان
ندا طیبی هنرمند ایرانی است که خودروهای جنگی 
رهاشــده در افغانســتان را به یک اثر هنــری تبدیل 
می کنــد. او هنرمند 2۸ ســاله  ایرانی اســت که یک 
ســال پیش با ایده  راه انداختن یــک مجله  هنری از 
کابل به تهران رفت امــا زمانی که با محدودیت های 
بازار رسانه های پولی افغانستان مواجه شد این ایده را 
به کلی کنار گذاشــت. در عوض، به سمت آثار به جا 
مانده از چند دهه درگیری در افغانستان کشیده شد. 

این هنرمند اعتقاد دارد در کابل نمی توان جایی را پیدا کرد که بتوان نشســت و لذت بصری برد. 
از این روی به سمت یکی از مشخص ترین نشانه های باقی مانده از جنگ یعنی تانک ها رفت و 
تالش کــرد آنها را با نگاره هایی از زیباترین چیزهای موجود در کابل تزئین کند. محله  خیرخانه 
در حومه کابل مکان بازی کودکان با تانکی به جا مانده از زمان اشــغال افغانســتان به دســت 

نیروهای شوروی است، تانکی که با هنر دست ندا طیبی هویتی متفاوت به خود گرفته است.
این بانــوی هنرمند ایرانی خــودش را یک فعال اجتماعــی یا نماینده و صــدای هیچ گروهی 
نمی داند، اما سمبولیسم موجود در کارهایش امری مشهود است. نایاب بودن این شکل از هنر 
در افغانستان چیزی نیست که باعث برجسته شدن طیبی می شود. بلکه رفتن او به افغانستان 
درست زمانی که مردم این کشور دسته دسته به ایران و کشورهای اروپایی می روند چیزی است 
که او را متمایز می کند. او در ماه دســامبر ســومین تانک را در دره پنجشیر و نزدیک به آرامگاه 

احمدشاه مسعود نقاشی کرده است.

مسئوالن به موسیقی توهین می کنند
نشست خبری کنسرت »بحر طویل« حسین علیزاده 
و گــروه »هم آوایــان« در تــاالر وحدت برگزار شــد. 
حســین علیزاده و محمد معتمدی خواننده گروه، با 
همراهی تهیه کننده کنســرت بحر طویل، سه شنبه 
اول دی مــاه به تاالر وحدت آمدنــد و توضیحاتی در 
مورد این کنســرت ارائه کردند. حســین علیزاده در 
شروع سخنانش نقش دولت در موسیقی را رفع موانع 
دانست و گفت: بارها گفته ام دولت الزم نیست برای 

مــا کاری انجام دهد فقط موانع موجــود را بردارد تا بتوانیم در قرن 21 ســرمان را در جهان باال 
بگیریم. او در ادامه افزود: هیچ جای دنیا در هیچ دولتی حتی دولت هایی که ما از نظر سیاسی 
آنهــا را مردود می دانیم، با موســیقی چنین رفتــاری نمی کنند.  علیزاده در پاســخ به اینکه چه 
رویکردی نسبت به خانه موسیقی دارد گفت: من دوسال است به خانه موسیقی نرفته ام. عضو 
شورای عالی نیستم و خودم را عضو خانه موسیقی هم نمی دانم. در برخی از مواردی که در نامه 

اعتراضی هنرمندان به خانه موسیقی منتشر شده موافقم و مسائل شخصی دیگری نیز دارم.
خالق نینوا درباره شرکت نکردن در جشنواره موسیقی فجر گفت: در تمام این 37 سال گفته ام 
که اگر قرار اســت تنها ده روز در ســال به موســیقی احترام بگذارید من آن ده روز را به رسمیت 
نمی شناسم. حرمت موسیقی در این ده روز خالصه نمی شود متاسفانه هیچ جای دنیا با موسیقی 
چنین برخوردی نمی شود. مقام های مسئول به راحتی به موسیقی توهین می کنند درحالی که 

اگر من درباره آنها حرفی بزنم، جایم گوشه زندان است.

ماهی های کف رودخانه
نویسنده: مهدی رجبی
انتشارات مروارید
شمارگان: هزار و 100 نسخه
قیمت: 7 هزار و ۵00 تومان
119 صفحه

طرح: برنارد بوتون؛ رئیس انجمن کارتونیست های فرانسه کاریکاتوری که خشم صهینویست ها را برانگیخت! 


